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สวนที่ 1 
บริษัทที่ออกหลักทรัพย 

 
 ขอมูลที่กําหนดใหเปดเผยตามแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1)  
ตอไปน้ีเปนเพียงขอมูลขั้นต่ําที่บริษัทที่ออกหลักทรัพยตองเปดเผย  บริษัทควรพิจารณาเปดเผยขอมูล
เพิ่มเติมที่ชวยทําใหผูลงทุนเขาใจและเห็นภาพธุรกิจของบริษัทไดชัดเจนขึ้น เชน ความรบัผิดชอบตอสังคม
ของธุรกิจ (CSR) การปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลที่เกินกวากฎหมายกําหนด เปาหมายการดําเนินธุรกิจ 
ในอนาคต เปนตน  
 
1. ขอมูลทั่วไป 
 1. ชือ่  สถานที่ตั้งสํานักงานใหญ ประเภทธุรกิจ เลขทะเบียนบริษัท โทรศัพท  
โทรสาร Home Page (ถามี) จาํนวนและชนิดของหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท 
 2. ชือ่ สถานทีต่ั้งสํานักงานใหญ ประเภทธุรกิจ โทรศัพท โทรสาร จํานวนและชนิดของหุน 
ที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของนิติบุคคลที่บริษัทถือหุนตั้งแตรอยละ 10 ขึ้นไปของจาํนวนหุนที่จําหนายไดแลว
ท้ังหมดของนิติบุคคลนั้น 
 3. ชือ่ สถานทีต่ั้ง โทรศัพท โทรสารของบุคคลอางอิงอื่น ๆ เชน นายทะเบียน 
หลักทรัพย ผูแทนผูถือหุนกู ผูสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาหรือผูจัดการภายใตสัญญา 
การจัดการ 
 
2. ปจจัยความเสี่ยง 
 ใหระบุปจจัยทีบ่ริษัทเห็นวา อาจทําใหเกิดความเสี่ยงตอการลงทุนของผูลงทุน 
อยางมีนัยสําคญั โดยความเสีย่งดังกลาวอาจทําใหผูลงทุนสูญเสียเงินลงทุนทั้งจํานวนหรือบางสวน  
หรือไมไดรับผลตอบแทนในอัตราที่ควรจะไดรับ และใหระบุเฉพาะความเสีย่งที่อาจมีผลกระทบตอ 
ผูออกหลักทรัพยหรือผูถือหลักทรัพยโดยตรง ไมใชความเสี่ยงสําหรับการประกอบธุรกิจทั่วไป   
ทั้งนี้ ใหอธิบายถึงลักษณะความเสี่ยง เหตุการณที่เปนสาเหตุของความเสี่ยง ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น  
(ถาประเมินผลกระทบเปนตัวเลขไดใหระบุดวย) แนวโนมหรือความเปนไปไดที่จะเกิดความเสี่ยงดังกลาว  
นอกจากนี้ หากบริษัทมีมาตรการรองรับไวเปนการเฉพาะและสามารถลดความเสี่ยงไดอยางมีนัยสําคัญแลว 
บริษัทอาจอธบิายเพิ่มเติมไวดวยก็ได  
 
3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

- ใหอธิบายการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงอํานาจ 
ในการควบคุมบริษัท และลักษณะการประกอบธุรกจิในปทีผ่านมาโดยสังเขป  ทั้งนี้ หากบริษัท 
มีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการถือหุน การจัดการ หรือการประกอบธุรกิจ อยางมีนัยสําคัญ  
ในชวง 3 ปที่ผานมา ใหอธบิายการเปลี่ยนแปลงในเรื่องดังกลาวดวย  
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- ใหอธิบายภาพรวมการประกอบธุรกจิของบริษัท บริษัทยอย และบริษัทรวม 
ที่ดําเนินงานอยูในปจจุบัน หรือกําลังจะดําเนินงาน (กรณีบริษัทที่ยังไมมกีารประกอบธุรกิจ) และนโยบาย
การแบงการดําเนินงานของบริษัทในกลุม  ทั้งนี้ ในกรณีที่มีบริษัทใหญ บริษทัยอย และบรษิัทรวมจํานวนมาก 
ใหแสดงโครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัทดวย  
 - ในกรณีที่บริษัทมีสายผลติภัณฑหรือกลุมธรุกิจมากกวา 1 สายหรือ 1 กลุม  
ใหระบุสัดสวนรายไดจากแตละสายผลิตภัณฑหรือกลุมธุรกิจ โดยอยางนอยใหแสดงสัดสวนรายไดของ 
สายผลิตภัณฑหรือกลุมธุรกิจที่มีมูลคาเกินกวารอยละ 10 ของรายไดรวมตามงบกําไรขาดทุนรวมของปบญัช ี
ลาสุด ตามตาราง ดังนี้ ในกรณีที่หมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทไดแสดงผลการดําเนินงานของ 
แตละสายผลิตภัณฑไวครบถวนตามมาตรฐานการบัญชีวาดวยการเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตาม 
สวนงาน แลว อาจอธบิายโครงสรางรายไดเฉพาะปลาสุดก็ได (เชน บริษัทมีรายไดจากการประกอบธุรกิจ A 
รอยละ 65 และธุรกิจ B รอยละ 35 พรอมทั้งอธิบายอางอิงถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินที่เกี่ยวของ) 

โครงสรางรายได 

สายผลติภัณฑ/กลุมธุรกิจ ดําเนินการโดย % การถือหุนของบริษัท ป 25.. 

รายได2
 

%

ป 25.. 

รายได2 

 

% 

ป 25.. 

รายได2
 

%

สายผลติภัณฑ/กลุมธุรกิจที่ 1    

สายผลติภัณฑ/กลุมธุรกิจที่ 2 

สายผลติภัณฑ/กลุมธุรกิจที่ 3 

        

รวม  100 100  100
1กรณทีี่บริษัทเพิ่งเคยกระจายหลักทรัพยตอประชาชนในชวง 1 หรือ 2 ปที่ผานมา ใหแสดงตารางโครงสรางรายไดเฉพาะในชวง 1 หรือ 2 ปที่ผานมาแลวแตกรณ ี
2 รายได ใหรวมถึงสวนแบงกําไรจากเงินลงทนุในบริษัทรวมตามวิธีสวนไดเสียจากการลงทุนดวย 

 
4. การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ 

(1) ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ 
 ใหอธบิายลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการเพื่อใหผูลงทุนเขาใจลักษณะธุรกิจ 
ของบริษัทในปที่ผานมา รวมถงึการไดรับใบอนุญาตใหประกอบธุรกจิ สัมปทาน หรือการสงเสริมการลงทุน 
พรอมทั้งอธบิายลักษณะสิทธิประโยชนที่ไดรับดวย 
 กรณีบริษัทหรือบริษัทยอยประกอบธุรกจิพัฒนาอสังหาริมทรัพย ใหอธิบายลักษณะ
โครงการที่มีนยัสําคัญที่กําลังดําเนินการอยูในปจจุบันในแตละโครงการ เชน ชือ่และที่ตั้งโครงการ  
ประเภทโครงการ กลุมลูกคาเปาหมาย จาํนวนหนวย พื้นที่ขาย/เชา มูลคาโครงการ ความคืบหนาการขาย 
ความคืบหนาการพัฒนาโครงการ 
 (2) การตลาดและภาวะการแขงขนั 
 (ก) ใหอธบิายการทําการตลาดของผลิตภัณฑหรือบริการที่สําคัญในปที่ผานมา 
ซึ่งอาจอธบิายในเชิงเปรียบเทียบกับคูแขงในภาพรวม โดยไมจําเปนตองเปนขอมูลเชิงตัวเลข ลักษณะลูกคา  
กลุมลูกคาเปาหมาย การจําหนายและชองทางการจําหนาย หากมีการสงผลิตภัณฑออกไปจําหนาย 
ตางประเทศ ใหระบุสัดสวนการจําหนายในประเทศตอการสงออกไปจาํหนายตางประเทศ ชื่อประเทศ 
หรือกลุมประเทศที่จําหนายผลิตภัณฑหรือบริการดวย 
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 (ข) ใหอธบิายสภาพการแขงขันภายในอุตสาหกรรมในปที่ผานมา และแนวโนมภาวะ
อุตสาหกรรมและสภาพการแขงขันในอนาคต  เชน จาํนวนคูแขงโดยประมาณ ขนาดของบริษัทเมื่อเทียบกับ
คูแขง สถานภาพและศักยภาพในการแขงขันของบริษัท ชือ่คูแขง (โดยทั่วไปไมจําเปนตองเปดเผย เวนแต 
ในกรณีที่ในอุตสาหกรรมนี้มีคูแขงเพียงรายเดียว หรือนอยรายที่เปนผูนําตลาด) เปนตน 
 (3) การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ 
 (ก) ใหอธบิายลกัษณะการจัดใหไดมาซึ่งผลิตภัณฑเพื่อจําหนายในปที่ผานมา เชน 
การผลิต (จํานวนโรงงาน กําลังการผลิตรวม) การจัดหาวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑเพื่อจําหนาย  
จํานวนผูจําหนายวัตถุดิบ รวมทั้งสัดสวนการซื้อวัตถุดิบในประเทศและตางประเทศ 
 (ข) หากกระบวนการผลิต หรือการกําจัดวัตถดุิบเหลือใชมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม
ใหอธบิายการดําเนินการของบริษัทเพื่อลดผลกระทบในเรื่องดังกลาว และระบุวาผลการปฏิบัติจริงในระยะ  
3 ปที่ผานมาเปนไปตามที่กฎหมายกําหนดหรือไม หากมีขอพิพาทหรือถูกฟองรองเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม 
ใหระบุดวย พรอมทั้งอธบิายแนวทางการแกไขขอพิพาทดังกลาว 
 (4) งานที่ยังไมไดสงมอบ (เฉพาะกรณีที่การประกอบธุรกจิมีลักษณะเปนโครงการหรือ
ชิ้นงาน ซึ่งแตละโครงการหรือชิ้นงานมีมูลคาสูง และใชเวลานานในการสงมอบงาน เชน ธุรกิจกอสราง  
ธุรกิจตอเรือ เปนตน)  

ใหแสดงมูลคางานที่ยังไมไดสงมอบ ณ วันหลังสุดที่เปนไปได หากเปนโครงการ 
ที่มีมูลคาตั้งแตรอยละ 10 ขึ้นไปของรายไดรวมตามงบการเงินรวมของปบัญชีลาสุด ใหระบเุปนรายชิ้น 
ที่คาดวาจะสงมอบในแตละชวงเวลา 

หมายเหต ุในเรื่องการระบุชือ่ลูกคาหรือผูจัดจาํหนาย (supplier) ที่มีสัดสวนเกินกวา 
รอยละ 30 ของรายไดรวมในระยะ 3 ปที่ผานมา ซึ่งเดิมกําหนดใหเปนขอมลูที่ตองเปดเผยนั้น  
ตามแบบแสดงรายการขอมูลประจําปนี้ไมบงัคับใหตองระบุชื่อ แตหากบริษัทมีการพึ่งพงิลูกคาหรือ 
ผูจัดจําหนายรายใดที่มีบทบาทสําคัญตอการอยูรอดของบรษิัท ก็ใหเปดเผยเปนปจจัยความเสี่ยง  
โดยหากมีสัดสวนเกินรอยละ 30 ของรายไดรวมหรือยอดซื้อรวม ตามแตกรณี ตามงบการเงินรวม  
ก็ใหระบุจาํนวนราย ลักษณะความสัมพันธและประเภทของสินคาที่ซื้อขาย  อยางไรก็ดี หากบริษัท 
มีการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับชือ่ลูกคาหรือผูจดัจําหนายใหแกบุคคลอื่น เชน ผูลงทุนหรือนักวิเคราะห 
ดานหลักทรัพยหรือการลงทุน ก็ใหระบุชือ่ดังกลาวไวในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปดวย  
เพื่อใหผูลงทุนมีขอมูลเทาเทียมกันดวย 
 
5. ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ 
 (1) ใหอธบิายลักษณะสําคัญของทรัพยสินถาวรหลักที่บริษัทและบริษัทยอยใช 
ในการประกอบธุรกิจไมวาจะมีกรรมสิทธิในทรัพยสินนั้นหรือไม (เชน ที่ดิน อาคาร โรงงาน เครื่องจักร  
โดยอาจแสดงยอดรวมของทรพัยสินประเภทเดียวกันไวดวยกัน โดยไมตองแยกแสดงเปนเครื่องจักร 
แตละเครื่อง และไมจําเปนตองแยกแสดงเปนรายบริษัท) ลักษณะกรรมสิทธิ์ และหากมีการทําสัญญาเชา
ทรัพยสินระยะยาว ใหสรุปสาระสําคัญของสญัญาดวย (เฉพาะในเรื่องระยะเวลาการเชาที่เหลือ และ 
หนาที่หรือภาระผูกพันของบรษิัทตามสัญญานั้น (ถาม)ี ) ทั้งนี้ หากมีการใชทรัพยสินใดเปนหลักประกัน 
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การกูยืมเงิน ใหระบุวงเงินของภาระหลักประกันของทรัพยสินนั้นดวย 
        (2) ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทยอยมีสินทรัพยไมมีตัวตนที่สําคัญในการประกอบธุรกจิ 
เชน สิทธิบัตร สัมปทาน ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการคา ใหอธบิายลักษณะสาํคัญ เงื่อนไข รวมทั้ง 
ผลตอการดําเนินธุรกิจและอายุสิทธิดังกลาว 
  
6. ขอพิพาททางกฎหมาย 
 ใหอธบิายโดยสังเขปถึงขอพิพาททางกฎหมาย ซึ่งบริษัทหรือบริษัทยอยเปนคูความ 
หรือคูกรณี โดยที่คดีหรือขอพิพาทยังไมส้ินสุด  ทั้งนี้ ใหอธบิายเฉพาะ (1) คดีที่อาจมีผลกระทบดานลบตอ 
สินทรัพยของบริษัทหรือบริษัทยอยที่มีจาํนวนสูงกวารอยละ 5 ของสวนของผูถือหุน ณ วันสิ้นปบัญชีลาสุด  
ทั้งนี้ กรณีที่สวนของผูถือหุนติดลบ ใหอธบิายเฉพาะคดีที่มีจํานวนสูงกวารอยละ 10 ของสินทรัพยหมุนเวียน 
ณ วันสิ้นปบัญชีลาสุด (2) คดีที่กระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ แตไมสามารถ
ประเมินผลกระทบเปนตัวเลขได และ (3) คดีที่มิไดเกิดจากการประกอบธุรกจิโดยปกติของบริษัท โดยไมตอง
อธิบายคดีที่เปนสวนหนึ่งของการประกอบธุรกิจปกติ เชน การฟองบังคับชาํระหนี้จากลูกคาในกรณีที่บริษัท 
ท่ีออกหลักทรัพยเปนสถาบันการเงิน เปนตน 
 ในการอธบิายขอพิจารณาขางตน ใหระบุถึงศาลที่กําลังพิจารณาคดี วันเริ่มคดี  
คูความและมูลคดี และความคืบหนาของคดี และใหระบุกรรมการ ผูบริหาร หรือผูที่เกี่ยวของ 
ที่เปนคูความกับบริษัทดวย  
 
7. โครงสรางเงินทุน 
 (1) หลักทรัพยของบริษัท 
 (ก) บริษัทมีทุนจดทะเบียน                ลานบาท เรียกชําระแลว             ลานบาท 
แบงเปนหุนสามัญ                  หุน หุนบุริมสิทธิ                หุน (ถาม)ี มูลคาหุนละ            บาท  

ในกรณีที่บริษัทมีหลักทรัพยไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยอื่น ใหระบ ุ
ชื่อตลาดหลักทรัพยที่จดทะเบียนนั้นดวย 
 (ข) ในกรณีที่บริษัทมีหุนประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกตางจากหุนสามัญ เชน 
หุนบุริมสิทธิ ใหอธิบายลักษณะสําคัญของหลักทรัพย เชน จํานวน มูลคา และสิทธิและเงื่อนไขที่แตกตาง 
จากหุนสามัญ เปนตน   
 (ค) ในกรณีที่บริษัทมีหลักทรัพยอื่นที่ไมใชหุนสามัญ เชน หุนกู ตั๋วเงิน หลักทรัพย
แปลงสภาพ หรือตราสารหนี้ ใหอธบิายลักษณะสําคัญของหลักทรัพย ประเภทหุนกู หรือตั๋วเงิน จํานวนและ
มูลคาที่ยังไมไดไถถอน วันครบกําหนดไถถอน หลักประกัน และเงื่อนไขอื่นที่เปนสาระสําคัญ เชน การใหสิทธิ
ไถถอนหุนกูหรือต๋ัวเงินกอนครบกําหนด (put option และ call option) เปนตน และการจัดอันดับ 
ความนาเชื่อถอืของหุนกูหรือต๋ัวเงินครั้งหลังสุด 
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(ง) ในกรณีที่กลุมผูถือหุนรายใหญมีขอตกลงระหวางกัน (shareholding  
agreement) ในเรื่องที่มีผลกระทบตอการออกและเสนอขายหลักทรัพย หรือการบริหารงานของบริษัท 
โดยที่ขอตกลงดังกลาวมีบริษทัรวมลงนามดวย ใหระบุ พรอมทั้งอธิบายสาระสําคัญที่มีผลตอการดําเนินงาน
ของบริษัท 

(2)  ผูถือหุน 
ใหระบุรายชือ่กลุมผูถือหุนดังตอไปน้ี พรอมท้ังจํานวนหุนที่ถือและสัดสวน 

การถือหุนลาสุด  ทั้งนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของและผูถือหุนที่อยูภายใตผูมีอาํนาจควบคุม
เดียวกันเปนกลุมเดียวกัน 

(ก) กลุมผูถือหุนที่ถือหุนสูงสุด 10 รายแรก  
(ข) กลุมผูถือหุนรายใหญที่โดยพฤติการณมอีิทธพิลตอการกําหนดนโยบาย  

การจัดการ หรือการดําเนินงานของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ (เชน มีการสงบคุคลเขาเปนกรรมการที่มีอํานาจ
จัดการ (authorized director)) 

ในกรณีที่รายชื่อกลุมผูถือหุนที่ปรากฏดังกลาวขางตน ยังไมแสดงถึงบุคคล 
ที่เปนผูถือหุนที่แทจริง เชน รายชื่อผูถือหุนที่แสดงไวเปน holding company หรือ nominee account  
ใหระบุชือ่บุคคลหรือกลุมบุคคลหลักที่เปนผูถือหุนที่แทจริง รวมทั้งธุรกิจหลักของบุคคลดังกลาวดวย 
เวนแตจะมีเหตุอันสมควรที่ทําใหไมอาจทราบผูถือหุนที่แทจริงได 
 (3) นโยบายการจายเงินปนผล 
 ใหระบุนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทที่จะจายใหผูถือหุน รวมทั้งนโยบาย 
ที่บริษัทยอยจะจายใหบริษัทดวย 
 
8. การจัดการ 
 (1) โครงสรางการจัดการ :  
                                (1.1)  ใหอธิบายโครงสรางกรรมการบริษัทวาประกอบดวยคณะกรรมการทั้งหมด 
กี่ชุด เชน คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกําหนด 
คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร เปนตน และขอบเขตอํานาจหนาที่ของกรรมการแตละชุด 
                                (1.2)  ใหระบุรายชื่อกรรมการ และหากกรรมการรายใดเปนกรรมการอิสระหรือ
กรรมการในชุดอื่นตาม (1.1) ใหระบุใหชัดเจน  นอกจากนี้ ใหระบุรายชือ่กรรมการตรวจสอบที่มีความรู 
และประสบการณในการสอบทานงบการเงินของบริษัท และประสบการณในการสอบทานงบการเงิน 
ของกรรมการรายดังกลาวดวย 
                                 (1.3)  ใหระบุหลักเกณฑในการคัดเลือกกรรมการอิสระ ไดแก คุณสมบัติ  
และกระบวนการสรรหา    
                                 (1.4)  จํานวนครั้งของการประชมุคณะกรรมการ และจํานวนครั้งที่กรรมการ 
แตละรายเขาประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปที่ผานมา 
                                 (1.5)  ใหระบุรายชื่อและตําแหนงของกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม (ถาม)ี  
และรายชื่อของเลขานุการบริษัท 
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                                 (1.6) หากในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผานมา กรรมการอิสระมีความสัมพันธทางธุรกจิ 
หรือการใหบริการทางวิชาชพี หรือบุคคลที่ไดรับแตงตั้งใหเปนกรรมการอิสระในรอบระยะเวลาบัญชีดังกลาว 
มีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจหรือการใหบริการทางวิชาชีพ ในมูลคาเกินกวาหลักเกณฑที่กําหนดตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยการขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม   
ใหบริษัทเปดเผยลักษณะความสัมพันธทางธรุกิจหรือการใหบริการทางวิชาชีพ ท่ีทําใหบุคคลดังกลาว 
มีคุณสมบัติไมเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนด เหตุผลและความจําเปนที่ยังคงหรือแตงตั้งใหบุคคลดังกลาว 
เปนกรรมการอิสระ รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษทัที่เห็นวา การเปนกรรมการอสิระของบุคคล
ดังกลาวไมมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่และการใหความเห็นที่เปนอิสระ  ทั้งนี้ การเปดเผยขอมูลดังกลาว 
ใหเร่ิมเปดเผยในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปของป 2552 เปนตนไป  
 ทั้งนี้ ใหแนบขอมูลของกรรมการ ผูบริหาร และผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท 
เกี่ยวกับวุฒิการศึกษาลาสุด ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหนาที่และทักษะของการเปนกรรมการ  
(เชน การอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)) ประสบการณหลัก 
ที่เกี่ยวของกับธรุกิจของบริษัท และประวัติการกระทําผิด รวมทั้งรายชื่อของกรรมการในบริษทัยอย 
ตามเอกสารแนบ และในกรณทีี่กรรมการอิสระของบริษัทดํารงตําแหนงเปนกรรมการอิสระของบริษัทใหญ 
บริษัทยอย หรอืบริษัทยอยลําดับเดียวกัน  ใหแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการดํารงตําแหนงของกรรมการ 
รายดังกลาวไวดวย 
 (2) การสรรหากรรมการและผูบริหาร : ใหระบุวาวธิีการคัดเลือกบุคคลที่จะแตงตั้ง 
เปนกรรมการผานคณะกรรมการสรรหา (nominating committee) หรือไม จํานวนกรรมการที่มาจาก 
ผูถือหุนรายใหญแตละกลุม (ถามี) และใหอธิบายสิทธิของผูลงทุนรายยอยในการแตงตั้งกรรมการ (ใหระบุวา  
การแตงตั้งกรรมการใชวิธีที่ผูถอืหุนสามารถแบงคะแนนเสียงของตนในการเลือกตั้งกรรมการเพื่อใหผูใด 
มากนอยตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจาํกัด (cumulative voting) หรือวิธีการแตงตั้งกรรมการ 
แตละรายตองไดรับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม 
และมีสิทธิออกเสียง)  
 (3) คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร : ใหอธิบายในประเด็นดังนี้ 
      (3.1) คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน 
                                       (ก)  ใหแสดงคาตอบแทนของกรรมการบริษทัแตละรายในปที่ผานมา โดยใหระบุ
เฉพาะคาตอบแทนในฐานะกรรมการเทานั้น  ในกรณีกรรมการไดรับคาตอบแทนในฐานะผูบริหารตาม  
(ข) ดวย  ใหแยกระบุคาตอบแทนไวใน (ข) และใหอธบิายลกัษณะคาตอบแทนดวย (เชน คาตอบแทน
กรรมการรายนาย ก เทากับ xx บาท ในป 25xx โดยเปนคาตอบแทนในรูปเบี้ยประชมุและบําเหนจ็กรรมการ
ซึ่งแปรตามผลการดําเนินงานของบริษัท เปนตน) 

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระของบริษัทเปนกรรมการอิสระของ 
บริษัทใหญ บริษัทยอย หรือบริษัทยอยลําดับเดียวกัน ใหแสดงคาตอบแทนรวมที่กรรมการอิสระแตละราย 
ไดรับจากบริษทัดังกลาวในปที่ผานมาดวย 

(ข) ใหแสดงคาตอบแทนรวมและจํานวนรายของกรรมการบริหารและ 
ผูบริหารของบริษัทในปที่ผานมา และใหอธบิายลักษณะคาตอบแทนดวย (ในขอน้ี คําวา “ผูบริหาร”  
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ใหหมายความวา ผูจัดการ ผูบริหารสี่รายแรกตอจากผูจัดการลงมา และผูบริหารรายที่ส่ีทุกราย โดยไมรวมถึง
ผูจัดการฝายบญัชีหรือการเงินหากตําแหนงผูจัดการฝายไมไดอยูในระดบัเดียวกันกับผูบริหารรายที่ส่ี)  

 ในกรณีที่คาตอบแทนในปที่ผานมาไมสะทอนคาตอบแทนที่แทจริง  
(เชน มีการตั้งผูบริหารใหมจาํนวนมากในปปจจุบัน) ใหประมาณคาตอบแทนดังกลาวสําหรับปปจจุบนัดวย 

ทั้งนี้ สําหรับบริษัทที่ประกอบธรุกิจหลักโดยการถือหุนในบรษิัทอื่น (holding 
company) ใหแสดงคาตอบแทนและจํานวนรายของกรรมการและผูบริหารทุกคนของบริษัทยอย 
ที่เปนธุรกิจหลักในปที่ผานมาตามแนวทางขางตนดวย 

(3.2) คาตอบแทนอื่น (ถาม)ี 
ใหแสดงคาตอบแทนอื่นและอธิบายลักษณะของคาตอบแทนนั้น เชน  

โครงการใหสิทธิซื้อหุนหรือหลักทรัพยแปลงสภาพแกกรรมการและผูบริหาร (อธิบายหลักเกณฑและวิธีการจัดสรร 
หลักทรัพยดังกลาว และสัดสวนการไดรับหุนของกรรมการและผูบริหารเมื่อเทียบกับจํานวนหุนหรือโครงการ
ทั้งหมด) รวมทัง้เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  ทัง้นี้ ใหเปนไปตามแนวทางที่กําหนดไวใน (3.1) 

(4) การกํากับดแูลกิจการ : ใหอธิบายวาที่ผานมาบริษัทมีการปฏิบัติตามหลกัการ 
กํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน ป 2549 ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
กําหนดหรือไม  หากมีเร่ืองใดที่บริษัทมิไดมีการปฏิบัติตามหลักการดังกลาว ใหระบุเร่ืองที่ไมปฏิบัตินั้น  
พรอมทั้งแสดงเหตุผลประกอบ  ทั้งนี้ ในการแสดงเหตุผลประกอบดังกลาว บริษัทอาจเลือกใชวธิีอางอิง 
ไปยังคําอธบิายที่เกี่ยวของในหัวขออื่นก็ได 

(5) การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน : ใหอธิบายวาบริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแล 
กรรมการและผูบริหารในการนําขอมูลภายในของบริษัทไปใชเพื่อประโยชนสวนตน รวมทั้งเพื่อการซื้อขาย
หลักทรัพยโดยเฉพาะในชวง 1 เดือนกอนที่งบการเงินเผยแพรตอสาธารณชนหรือไมอยางไร (เชน  
การกําหนดใหกรรมการและผูบริหารรายงานการซื้อขายหลกัทรัพย และมาตรการลงโทษหากบริษัทพบวา  
มีการนําขอมูลภายในไปใชเพือ่ประโยชนสวนตน เปนตน) เพื่อใหผูลงทุนเห็นภาพวาบริษทัมีมาตรการปองกัน
การที่กรรมการและผูบริหารใชประโยชนจากขอมูลภายในอยางไร 

(6) บุคลากร : ใหแสดงจํานวนพนักงานทั้งหมด และจํานวนพนักงานในแตละ 
สายงานหลักและในกรณีที่บริษัทมีการเปล่ียนแปลงจํานวนพนักงานอยางมีนัยสําคัญ หรอืมีขอพิพาท 
ดานแรงงานที่สําคัญในระยะ 3 ปที่ผานมา ใหอธิบายเหตุผลและนโยบายในเรื่องดังกลาว  นอกจากนี้  
ใหแสดงผลตอบแทนรวมของพนักงานและอธิบายลักษณะผลตอบแทนนั้น (เชน เปนเงินเดือน โบนัส  
และเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เปนตน) รวมทั้งอธิบายนโยบายในการพัฒนาพนักงาน 
 
9. การควบคมุภายใน 

ใหสรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเพียงพอและความเหมาะสม 
ของระบบการควบคุมภายในของบริษัทและการติดตามควบคุมดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยวาสามารถ
ปองกันทรัพยสินของบริษัทและบริษัทยอยจากการที่กรรมการหรือผูบริหารนําไปใชโดยมชิอบหรือโดยไมมี
อํานาจหรือไม และที่ผานมาบริษัทมีขอบกพรองเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในในเรื่องใดบาง  ถาม ีบริษทั
ไดแกไขขอบกพรองดังกลาวเสร็จส้ินแลวหรือไม เพราะเหตุใด  ทั้งนี้ หากคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น
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ที่ตางไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท หรือผูสอบบัญชมีีขอสังเกตเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
ประการใด ใหระบุไวในที่นี้ดวย  นอกจากนี้ ใหแนบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเปนเอกสารแนบทาย
แบบแสดงรายการขอมูลประจําปนี้ดวย  
 
10. รายการระหวางกัน (ถามี) 
 ใหอธบิายลักษณะของรายการระหวางกันที่ผานมา และนโยบายในการทํารายการ 
ระหวางบริษัทและบริษัทยอย กับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในอนาคต 
 (1) เปดเผยรายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในปที่ผานมา โดยใหระบ ุ
ชื่อกลุมบุคคลที่อาจมีความขดัแยง ลักษณะความสัมพันธ (เชน เปนบิดาของผูถือหุนรายใหญ เปนบริษัท 
ที่ผูถือหุนรายใหญถือหุนรอยละสามสิบ) และเปดเผยขอมูลรายการระหวางกัน เชน ลักษณะ ปริมาณ เงือ่นไข
ของรายการระหวางกัน อัตราดอกเบี้ย ราคาซื้อ ราคาขาย มูลคาของรายการระหวางกัน หรือคาเชาที่เกิดขึ้นจริง 
พรอมทั้งแสดงราคาประเมิน หรืออัตราคาเชา ที่ประเมินโดยบุคคลที่สาม หรือแสดงไดวาเปนราคาที่เปนธรรม  
ทั้งนี้ หากเปนรายการระหวางกันกับบริษัทรวมหรือบริษัทยอยที่มีกรรมการ ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ  
ผูมีอาํนาจควบคุมของบริษัทที่ออกหลักทรัพยถือหุนรวมกันไมเกินรอยละสิบจะไมเปดเผยขอมูลนั้นก็ได 
 (2) อธิบายความจาํเปนและความสมเหตุสมผลของรายการดังกลาววาเปนไปเพื่อ 
ประโยชนสูงสุดของบริษัทแลวหรือไม อยางไร  ทั้งนี้ ถามีความเห็นของกรรมการอิสระในเรื่องดังกลาวที่ 
แตกตางจากมติคณะกรรมการใหเปดเผยความเห็นนั้นดวย 
 (3) อธิบายนโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต รวมทั้งการปฏิบัติ
ตามขอผูกพันทีบ่ริษัทใหไวในหนังสือชี้ชวน 
 หมายเหตุ  

(1) หากหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทไดเปดเผยรายการระหวางกันตาม (1) 
ครบถวนแลว ไมตองเปดเผยขอมูลใน (1) ซ้ําในสวนนี้ แตใหอางอิงไปถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินที่เกี่ยวของ 

(2) หากบุคคลที่อาจมีความขัดแยงถือหุนในบริษทัยอยหรือบริษทัรวมรวมกัน 
เกินกวารอยละ 10 ของจาํนวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัทดังกลาว ใหอธิบายเหตุผลประกอบที่ใหบคุคล
ที่อาจมีความขดัแยงถือหุนในบริษัทดงักลาวแทนการถือหุนของบริษัทโดยตรงดวย 

 (3) ในกรณีที่รายการระหวางกันมีจํานวนมากและแตละรายการมีมูลคานอย  บริษัทอาจ
จัดกลุมรายการดังกลาวตามความเหมาะสมของแตละธุรกิจ เชน  ธนาคารพาณิชยสามารถจัดกลุมของ
รายการรับฝากเงินจากบุคคลที่อาจมีความขดัแยงไวดวยกัน 
 
11. ฐานะการเงินและผลการดําเนนิงาน 
 (1) ขอมูลทางการเงินโดยสรุป  
  ใหแสดงขอมูลจากงบการเงินและอัตราสวนทางการเงินที่สําคัญที่สะทอนถึง 
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานในธุรกิจหลักของบริษัทและบริษัทยอย โดยอยางนอยตองมีขอมูล
เปรียบเทียบ 3 ปที่ผานมา 
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  หมายเหตุ 
การจัดทําประมาณการงบการเงินในแบบแสดงรายการขอมลูประจําปนี้ 

ใหเปนไปตามความสมัครใจของบริษัท และจะจัดทําเปนระยะเวลาใดก็ได แตหากประสงคจะจัดทํา 
และเปดเผย บริษัทตองจัดทําประมาณการดวยความระมัดระวัง เพื่อใหมัน่ใจวาสมมติฐานที่ใชจัดทํา
ประมาณการนั้นสมเหตุสมผลแลว โดยตองแสดงสมมติฐานพรอมท้ังคําอธบิายไวอยางชัดเจนดวย  
และในการจัดทําแบบแสดงรายการขอมูลประจําปในปถัดไป บริษัทตองอธิบายวาผลการดําเนินงานและ
ฐานะการเงินที่เกิดขึ้นจริง แตกตางจากประมาณการที่ทําไวอยางไร  ทั้งนี้ หากประมาณการดังกลาวจัดทํา
ขึ้นโดยมีเหตุอันควรทราบอยูแลววา สมมติฐานนั้นไมสมเหตุสมผล แบบแสดงรายการขอมูลประจาํป
ดังกลาวอาจเขาขายอันเปนเท็จหรือทําใหผูอืน่สําคัญผิดในขอเท็จจริง ซึ่งบริษัทอาจเขาขายฝาฝนมาตรา 238 
แหงพระราชบญัญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 

อนึ่ง หากบริษทัประสงคจะเปดเผยหรือเผยแพรขอมูลใดๆ ทีเ่กี่ยวกับแนวโนมหรือ
ประมาณการผลการดําเนินงานของบริษัทในเชิงตัวเลขตอนักวิเคราะหหรือผูลงทุน บริษัทตองจัดทําและ
แสดงประมาณการดังกลาวไวในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปดวย 
 (2) คําอธบิายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 
   ใหอธบิายเชิงวเิคราะหเกี่ยวกับ ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน การเปล่ียนแปลง 
ที่สําคัญ ปจจยัที่เปนสาเหตุหรือมีผลตอฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน หรือการเปลี่ยนแปลงดังกลาว  
หากบริษัทเคยแจงแผนการดําเนินงานหรือประมาณการงบการเงินไวในแบบแสดงรายการขอมูล 
การเสนอขายหลักทรัพยหรือแบบแสดงรายการขอมูลประจําป ใหอธิบายผลการปฏิบัติตามแผนดังกลาวดวย  
  การวิเคราะหขางตน ใหอธบิายในชวงปที่ผานมา สําหรับงบการเงินในชวง 2 ป 
กอนหนานี้ ใหอธิบายประกอบเฉพาะกรณีที่ฐานะการเงินหรือผลการดําเนินงานดังกลาวมีผลกระทบตอ
ฐานะการเงินหรือผลการดําเนินงานปจจบุันของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ  ทัง้นี้ หากบริษัทมีสายผลิตภัณฑ
หรือกลุมธุรกิจมากกวา 1 สาย/กลุม ใหอธบิายผลการดําเนินการในแตละสายผลิตภัณฑหรือกลุมธุรกิจ 
ที่มีนัยสําคัญดวย 
 นอกจากนี้ ในกรณีที่มีแนวโนม ความเปลี่ยนแปลงใด ๆ  หรือปจจัยทีอ่าจมีผลตอ
ฐานะการเงินหรือผลการดําเนินงานอยางมีนัยสําคัญในอนาคต  ใหบริษัทอธิบายดวย เชน  
 - ในกรณีที่บริษทัมีโครงการหรือการวิจัยพัฒนาที่จะกระทบตอผลการดําเนินงาน 
และฐานะการเงินในอนาคตอันใกล (ประมาณ 1 ป)  ใหบริษัทอธิบายรายละเอียดของโครงการหรือ 
การวิจัยและพฒันาดังกลาว เชน  ลักษณะโครงการ  ผลิตภัณฑใหม หรือการปรับปรุงผลิตภัณฑเดิม 
ความคืบหนา  ผลกระทบที่อาจมีตอผลการดาํเนินงานและฐานะการเงิน  

- ในกรณีบริษัทมีการออกตราสารหนี้ ซึ่งมีขอกําหนดใหบริษัทตองดํารง 
อัตราสวนทางการเงิน ใหบริษัทเปดเผยวา บริษทัสามารถดํารงอัตราสวนดังกลาวไดตามขอกําหนดหรือไม  
(แสดงขอมูลอตัราสวนทางการเงินตามงบการเงินประจํางวดการบัญชีลาสุดเปรียบเทียบกับอัตราสวน 
ที่ตองดํารงขางตน)  ในกรณีทีบ่ริษัทไมสามารถดํารงอัตราสวนไดตามขอกาํหนด ใหระบุผลกระทบ 
และการดําเนินการของบริษัท 
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 (3) คาตอบแทนของผูสอบบญัช ี
  ใหแสดงคาตอบแทนที่ผูสอบบัญชี สํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด และบุคคล
หรือกิจการที่เกี่ยวของกับผูสอบบัญชแีละสํานักงานสอบบญัชีที่ผูสอบบญัชีสังกัด ไดรับจากบริษัทและ 
บริษัทยอย โดยใหระบุแยกเปน  

(3.1) คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) 
(3.2) คาบริการอื่น (non-audit fee) 

การเปดเผยคาบริการอื่นใหแสดงขอมูลของคาบริการอื่นที่ไดจายไปแลว 
ในรอบปบญัชทีี่ผานมา และคาบริการอื่นที่จะตองจายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังใหบริการ 
ไมแลวเสร็จในรอบปบัญชีที่ผานมา และประเภทของการใหบริการอื่น 

ทั้งนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกับผูสอบบญัชีและสํานักงานสอบบัญช ี
ที่ผูสอบบัญชีสังกัด ใหรวมถึง 

(ก) คูสมรสและบุตรที่ยังตองพึ่งพิงหรืออยูในอปุการะของผูสอบบัญช ี
(ข) กิจการที่มีอาํนาจควบคมุสํานักงานสอบบัญชี  กจิการที่ถูกควบคุมโดย 

สํานักงานสอบบัญชี  และกิจการที่อยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับสํานักงานสอบบัญชี ไมวาจะเปน 
โดยทางตรงหรือทางออม 

(ค) กิจการที่อยูภายใตอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญของสํานักงานสอบบัญช ี
(ง) หุนสวนหรือเทียบเทาของสํานักงานสอบบัญชี 
(จ) คูสมรสและบุตรที่ยังตองพึ่งพิงหรืออยูในอปุการะของบุคคลตาม (ง) 
(ฉ) กจิการที่ผูสอบบัญชี บุคคลตาม (ก) (ง) หรือ (จ) มีอาํนาจควบคุมหรือ 

มีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญ ไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม  
เพื่อประโยชนในการพิจารณาลักษณะของการควบคุมหรือการมีอิทธิพล 

อยางเปนสาระสําคัญที่จะเขาขายเปนบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกับผูสอบบัญชแีละสํานักงานสอบบญัช ี
ขางตน ใหนํานิยามตามมาตรฐานการบัญชีวาดวยเรื่องการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกจิการ 
ที่เกี่ยวของกันมาใชบังคับ 

12. ขอมูลอื่นที่เกี่ยวของ  
 ใหระบุขอมูลอืน่ที่อาจมีผลกระทบตอการตัดสินใจของผูลงทุนอยางมีนัยสําคัญ   
หากบริษัทเห็นวา มขีอมูลอื่นที่จําเปนซึ่งเปนประโยชนหรืออาจมีผลกระทบตอการตัดสินใจของผูลงทุน 
อยางมีนัยสําคญั หรือเพื่อความเทาเทียมกันในการเขาถึงขอมูลของผูลงทุนทุกกลุม  โดยบริษัทยังคงมีหนาที่
และความรับผิดชอบในการเปดเผยขอมูลใหถูกตอง และไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงใหผูลงทุนทราบเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจลงทุน 
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  สวนที่ 2 
การรับรองความถูกตองของขอมูล 

 การรับรองความถูกตองของขอมูลในแบบแสดงรายการขอมลูประจําปนั้น 
ใหผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท∗ ลงลายมือชื่อพรอมท้ังประทับตราบริษทั (ถามี) ในแบบแสดงรายการ
ขอมูลประจําป พรอมทั้งมอบอาํนาจใหบุคคลใดลงนามกํากบัเอกสารในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป
แทนดวย โดยใหใชขอความและรูปแบบ ดังนี้ 

“บริษัทไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลว  
ดวยความระมดัระวัง บริษัทขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทาํใหผูอื่นสําคัญผิด 
หรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ   นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองวา 

(1)  งบการเงินและขอมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป  
ไดแสดงขอมูลอยางถูกตองครบถวนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน  ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด 
ของบริษัทและบริษัทยอยแลว  

(2)  บริษัทไดจัดใหมีระบบการเปดเผยขอมูลที่ดี เพื่อใหแนใจวาบริษัทไดเปดเผยขอมูล
ในสวนที่เปนสาระสําคัญทั้งของบริษัทและบริษัทยอยอยางถูกตองครบถวนแลว รวมทั้งควบคุมดูแลใหม ี
การปฏิบัติตามระบบดังกลาว 

(3)  บริษัทไดจดัใหมีระบบการควบคุมภายในที่ดี  และควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตาม
ระบบดังกลาว และบริษัทไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่     
ตอผูสอบบัญชแีละกรรมการตรวจสอบของบริษัทแลว ซึ่งครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ
ของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทําที่มิชอบท่ีอาจมีผลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงิน 
ของบริษัทและบริษัทยอย 

ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับท่ีบริษัท 
ไดรับรองความถูกตองแลว บริษัทไดมอบหมายให        เปนผูลงลายมือชือ่กํากบัเอกสารนี้ 
ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมอืชือ่ของ          กํากับไว บริษัทจะถือวา 
ไมใชขอมูลที่บริษัทไดรับรองความถูกตองของขอมูลแลวดังกลาวขางตน 

                      ชื่อ             ตําแหนง                 ลายมือชือ่** 
1.                                                                                             
2.                                                                                
3.                                                                                           

ชื่อ            ตําแหนง                  ลายมือชือ่ 

ผูรับมอบอํานาจ                                                                                                                                 
                                           
∗   ใหแนบเอกสารหลักฐานประกอบดวย 
**  พรอมทั้งประทับตราบริษัท (ถามี)  
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 ทั้งนี้  มาตรา 89/20 *** แหงพระราชบัญญัตหิลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535  
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551 กําหนดใหกรรมการ
และผูบริหารตองรวมกันรับผิดตอบุคคลที่ซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทในความเสียหายใด ๆ อันเกิดขึ้นเนื่องจาก
การเปดเผยขอมูลตอผูถือหุนหรือประชาชนทั่วไป โดยแสดงขอความที่เปนเท็จในสาระสําคัญหรือปกปด 
ขอความจรงิที่ควรบอกใหแจงในสาระสําคัญในกรณีของงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและ 
ผลการดําเนินงานของบริษัทหรือรายงานอื่นใดที่ตองเปดเผยตามมาตรา 56 หรือมาตรา 199 โดยมิไดจํากดั 
ความรับผิดไวเฉพาะกรรมการและผูบริหารที่ลงลายมือชือ่รับรองความถูกตองของขอมูลในเอกสารดังกลาว
เทานั้น  อยางไรก็ดี กรรมการหรือผูบริหารซึ่งสามารถพิสูจนไดวาโดยตําแหนงหนาที่ตนไมอาจลวงรู 
ถึงความแทจริงของขอมูลหรือการขาดขอมูลที่ควรตองแจงนั้น ยอมไมมีความรับผิดตามมาตรา 89/20 
 
หมายเหตุ  *** ใชบังคับกบับริษัทที่อยูภายใตบังคับของหมวด 3/1  แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพย 
และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 เทานั้น 
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          เอกสารแนบ 1 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคมุของบริษัท 
 

1. ใหแสดงรายละเอียดของกรรมการ ผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมตามตาราง ดังนี้ 
 
ชื่อ-สกุล/ 
ตําแหนง  

(1) 

อายุ
(ป) 

คุณวุฒิ
ทางการ
ศึกษา  

(2) 

สัดสวนการ
ถือหุนใน
บริษัท (%)  

(3) 

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวาง 

กรรมการและ
ผูบริหาร (4) 

ประสบการณทาํงานในระยะ 5 ปยอนหลัง 
ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/ 

บริษัท/ประเภท 
ธุรกิจ (5) 

 
 
 
 

       

หมายเหตุ (1) สําหรับตําแหนงกรรมการ ใหระบุประเภทของกรรมการดวย เชน  
กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กําหนดในหนังสือรับรอง 
    (2) ใหระบุคุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด โดยระบุวชิาเอก วิชาโท ชือ่คณะ
และสถาบันการศึกษา การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหนาที่และทักษะของการเปนกรรมการ (เชน การอบรมจาก
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)) 

  (3) ใหนับรวมหุนของคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะดวย 
(4) ใหระบุถึงความสัมพันธทางครอบครวัระหวางกรรมการและผูบริหาร

ดวยกัน โดยความสัมพันธทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธทางสายโลหิต ความสัมพันธโดยการสมรส 
และความสัมพนัธโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย  ทั้งนี้ ใหระบุเฉพาะความสัมพันธลําดบั บิดา 
มารดา คูสมรส บุตร พี่นอง ลุง ปา นา อา รวมท้ัง คูสมรส และบุตร ของบุคคลดังกลาว 
    (5)  ใหระบปุระสบการณเฉพาะที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษทั 
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2. ในกรณีที่กรรมการ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมรายใดดํารงตําแหนงเปนกรรมการหรือ

ผูบริหารในบริษัทยอย บริษัทรวม หรือบริษัทที่เกี่ยวของหลายบริษัท ใหแสดงขอมูลการดํารงตําแหนงของ
กรรมการ ผูบริหาร และผูมีอํานาจควบคุม ตามตารางดังนี้ 
 

รายชื่อบริษัท บริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทที่เกี่ยวของ 
รายชื่อ  1 2 3 1 2 3 1 2 3 

ตัวอยาง 
นาย ก. 
นาย ข. 

 
// 
/ 

 
X 

 
 
/ 

 
/ 

 
 
/ 

 
 
/ 

 
 
/ 

 
X 

  

หมายเหตุ  
1. / = กรรมการ   X = ประธานกรรมการ // = กรรมการบริหาร 
2. บริษัทที่เกี่ยวของ ใหหมายถึง นิยามนิติบุคคลของบุคคลที่อาจมีความขัดแยง 

ของประกาศนี ้
 

3. ประวัติกรรมการ ผูบริหาร และผูมีอํานาจควบคุม 
 ในกรณีที่กรรมการ ผูบริหาร และผูมีอํานาจควบคุมมีลักษณะไมเปนไปตามประกาศที่เกี่ยวกับ
ขอกําหนดเกี่ยวกับกรรมการและผูบริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพยใหระบุดวยวามีคุณสมบัติไมเปนไปตาม
ขอใด หากไมม ีไมตองระบ ุ
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เอกสารแนบ 2 
 
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทยอย 
 

ใหแสดงรายชื่อกรรมการของบริษัทยอยตามตาราง ดังนี้ 
 
รายชื่อบริษัทยอย 

รายชื่อกรรมการ 
บริษัท …. บริษัท …. บริษัท …. 

ตัวอยาง    
นาย ก. // / / 
นาย ข. / X  
  หมายเหตุ 

1. / = กรรมการ   X = ประธานกรรมการ // = กรรมการบริหาร 
  2.  บริษัทยอย ใหหมายถึง บริษทัยอยที่มีนัยสําคัญ เชน มีรายไดเกินกวารอยละ 10 ของ
รายไดรวมตามงบกําไรขาดทุนรวมของปบัญชลีาสุด 


