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ส่วนที่ 1 
การประกอบธรุกิจ 

 
1.  นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

 ให้อธิบายภาพรวมที มาและลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท หรือกลุ่มบริษัท  
ซึ งประกอบด้วยบริษัท  บริษัทย่อย  และบริษัทร่วม ที ด าเนินงานอยู่ในปัจจุบัน หรือก าลังจะด าเนินงานแล้วแต่กรณี  
โดยให้อธิบายในประเด็นดังต่อไปน้ีด้วย  

 1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือกลยุทธ์ในการด าเนินงานของบริษัทหรือกลุ่มบริษัท
ในภาพรวม ตามที คณะกรรมการบริษัทก าหนด (ถ้ามี)  โดยอธิบายเท่าที บริษัทเห็นว่าเหมาะสม เพื อให้ผู้ลงทุน
เข้าใจ และใช้เป็นแนวทางในการติดตามทิศทางการด าเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคตต่อไป  

 1.2 การเปลี ยนแปลงและพัฒนาการที ส าคัญ   
  ให้อธิบายการเปลี ยนแปลงและพัฒนาการที ส าคัญเกี ยวกับการเปลี ยนแปลงอ านาจในการ
ควบคุมบริษัท และลักษณะการประกอบธุรกิจในปีที ผ่านมาโดยสังเขป  ทั้งนี้ หากบริษัทมีการเปลี ยนแปลง
โครงสร้างการถือหุ้น การจัดการ หรือการประกอบธุรกิจอย่างมีนัยส าคัญ หรือมีเหตุการณ์ส าคัญอื น (เช่น 
การควบรวมกิจการ) ในช่วง 3 ปีที ผ่านมา ให้อธิบายการเปลี ยนแปลงในเรื องดังกล่าวด้วย  

 1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท   
 ในกรณีที บริษัทมีบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ให้แสดงข้อมูลต่อไปน้ี  
 - ให้อธิบายนโยบายการแบ่งการด าเนินงานของบริษัทในกลุ่ม 
 - ให้แสดงข้อมูลแผนภาพโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท  โดยให้ระบสุัดส่วน 
การถือหุ้น และสัดส่วนของสิทธิออกเสียง (ในกรณีที แตกต่างจากสัดส่วนการถือหุ้น) ไว้ด้วย และในกรณีที  
การถือหุ้นในบริษัทย่อยเป็นการตกลงร่วมทุนกับกลุ่มธุรกิจอื น ให้ระบุชื อและสัดส่วนการถือหุ้นของ 
ผู้ร่วมทุนนั้นด้วย (หากมีบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมจ านวนมาก อาจจัดรวมกันเป็นกลุ่มธุรกิจก็ได้) 
 - กรณีเป็นบริษัทที ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื น (holding company)  
ให้ระบขุนาดของบริษัทที ประกอบธุรกิจหลัก และขนาดของบริษัทอื น โดยเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท 
ตามหลักเกณฑ์ที เกี ยวข้อง1  ทั้งน้ี หากสัดส่วนดังกล่าวไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที ก าหนด ให้ระบุมาตรการและ 
แนวทางแก้ไขเพื อให้เป็นไปตามเกณฑ์ด้วย 
 

                                           
1  ตามที ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนวา่ด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที ออกใหม่ และ
ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าดว้ยการพิจารณาขนาดของบริษทัในสว่นที เกี ยวกับ 
การอนุญาตให้บริษัทที ประกอบธรุกจิโดยการถือหุ้นในบริษทัอื น (holding company) เสนอขายหุ้นที ออกใหม่ 
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 1.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่ 2 
 ในกรณีที บริษัทหรือกลุ่มบริษัทเป็นบริษัทในเครือ หรือเป็นส่วนหนึ งของกลุ่มธุรกิจ 
ของผู้ถือหุ้นใหญ่ และโดยสภาพการด าเนินธุรกิจหลักของบริษัทอาจต้องสัมพันธ์ พึ งพิง3 หรือแข่งขันกับ 
ธุรกิจอื นในกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่อย่างมีนัยส าคัญ บริษัทควรอธิบายโครงสร้างหรือสถานภาพน้ัน  
รวมทั้งลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างกัน โดยควรแสดงแผนภาพโครงสร้างธุรกิจโดยรวมของ 
ผู้ถือหุ้นใหญ่เท่าที ท าได้ด้วย  พร้อมทั้งอธิบายเหตุผลและโอกาสหรือความจ าเป็นที ต้องมีการพึ งพิงหรือ
สนับสนุนระหว่างกัน รวมทั้งความส าคัญเชิงกลยุทธ์ (positioning) ของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทต่อกลุ่มธุรกิจ 
ของผู้ถือหุ้นใหญ่ ในกรณีที โครงสร้างธุรกิจของบริษัทหรือบริษัทในกลุ่มมีการแข่งขันกันอย่างมีนัยส าคัญ  
ควรอธิบายให้ชัดเจนด้วยว่า บริษัทมีกลไกการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นให้ได้รับความเป็นธรรม หรือการบริหาร 
จัดการบริษัทจะเป็นไปเพื อประโยชน์ที ดีที สุดของกิจการและผู้ถือหุ้นโดยรวมอย่างไร  ทั้งน้ี เพื อให้ผู้ลงทุน 
เข้าใจภาพรวมการด าเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัท    

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

 ในกรณีที บริษัทมีสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจมากกว่า 1 สาย หรือ 1 กลุ่ม ให้ระบุสัดส่วนรายได้
จากแต่ละสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ โดยอย่างน้อยให้แสดงสัดส่วนรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ 
ที มีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 10 ของรายได้รวมตามงบก าไรขาดทุนรวมของปีบัญชีล่าสุด ตามตารางดังน้ี  ทั้งน้ี ในกรณีที 
หมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทได้แสดงผลการด าเนินงานของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ไว้ครบถ้วน  
ตามมาตรฐานการบัญชีว่าด้วยการเสนอข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานแล้ว อาจอธิบายโครงสร้างรายได้
เฉพาะปีล่าสุดก็ได้ (เช่น บริษัทมีรายได้จากการประกอบธุรกิจ A ร้อยละ 65 และธุรกิจ B ร้อยละ 35  พร้อมทั้ง
อธิบายอ้างอิงถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินที เกี ยวข้อง) 

 โครงสร้างรายได้1  
สายผลิตภัณฑ์/กลุ่มธุรกิจ ด าเนินการ

โดย 
% การถือหุ้น
ของบรษิัท 

ปี 25.. 
รายได้2 

 
% 

ปี 25.. 
รายได้2 

 
% 

ปี 25.. 
รายได้2 

 
% 

สายผลิตภัณฑ์/กลุ่มธุรกิจที  1         
สายผลิตภัณฑ์/กลุ่มธุรกิจที  2 
สายผลิตภัณฑ์/กลุ่มธุรกิจที  3 
รายได้อื น3 (ถ้ามี) 

        

รวม    100  100  100 
1 กรณีที บริษัทได้ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนเป็นการทั วไป (Initial public offering) ในช่วง 1 หรือ 2 ปีที ผ่านมา  
  ให้แสดงตารางโครงสร้างรายได้เฉพาะในช่วง 1 หรือ 2 ปีที ผ่านมา แลว้แต่กรณี    
2  รายได้ ให้รวมถึงส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสียจากการลงทุนด้วย 
3 ให้อธิบายลักษณะและสัดส่วนของรายได้อื น ซึ งหากรายได้อื นใดมีสัดส่วนที มีนัยส าคัญ ให้อธิบายแยกออกมาด้วย  

                                           
2  ไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลในหัวข้อนี้ก็ได้ หากเป็นกรณีที การด าเนินธุรกิจหลักของบริษัท มิได้มีความสัมพันธ์หรือเกี ยวข้องกับการด าเนิน
ธุรกิจอื นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่อย่างมนีัยส าคัญ  หรือมีความสัมพันธ์กันแต่เพียงครั้งคราวเฉพาะธุรกรรม เช่น ใช้บริการโฆษณา กู้ยืมเงิน  
เช่าทรัพย์สิน เป็นต้น  
3  ตัวอย่างของความสัมพันธ์หรือพึ งพิง เช่น การให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ทางเทคนิค หรือการจัดหาวตัถุดิบ การใช้ตรา
สินค้าร่วมกัน เป็นต้น 
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 ให้อธิบายข้อมูลดังต่อไปน้ีแยกตามแต่ละสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ 
 2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
 ให้อธิบายลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการเพื อให้ผู้ลงทุนเข้าใจลักษณะธุรกิจของบริษัท 
ในปีที ผ่านมา  รวมถึงปัจจัยที มีผลกระทบต่อโอกาสหรือข้อจ ากัดการประกอบธุรกิจ เช่น การได้รับใบอนุญาต
ให้ประกอบธุรกิจ สัมปทาน หรือการส่งเสริมการลงทุน เป็นต้น  พร้อมทั้งอธิบายลักษณะสิทธิประโยชน์ 
ที ได้รับด้วย 
 กรณีบริษัทหรือบริษัทย่อยประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ให้อธิบายลักษณะ 
โครงการที่มีนัยส าคัญที ก าลังด าเนินการอยู่ในปัจจุบันในแต่ละโครงการ เช่น ชื อและที ตั้งโครงการ  
ประเภทโครงการ กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย จ านวนหน่วย พื้นที ขาย/เช่า มูลค่าโครงการ ความคืบหน้าการขาย  
ความคืบหน้าการพัฒนาโครงการ 

 2.2 การตลาดและการแข่งขัน 
 (ก) ให้อธิบายนโยบายการตลาดของผลิตภัณฑ์หรือบริการที ส าคัญในปีที ผ่านมา 
ซึ งอาจอธิบายในเชิงเปรียบเทียบกับคู่แข่งในภาพรวม โดยไม่จ าเป็นต้องเป็นข้อมูลเชิงตัวเลข ลักษณะลูกค้า  
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย หากมีการส่งผลิตภัณฑ์ออกไปจ าหน่ายต่างประเทศ  
ให้ระบุสัดส่วนการจ าหน่ายในประเทศต่อการส่งออกไปจ าหน่ายต่างประเทศ ชื อประเทศหรอืกลุ่มประเทศ 
ที จ าหน่ายผลิตภัณฑ์หรือบริการด้วย 
 (ข) ให้อธิบายสภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมในปีที ผ่านมา และแนวโน้มภาวะ
อุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต  เช่น จ านวนคู่แข่งโดยประมาณ ขนาดของบรษิัทเมื อเทียบกับ
คู่แข่ง สถานภาพและศักยภาพในการแข่งขันของบริษัท ชื อคู่แข่ง (โดยทั วไปไม่จ าเป็นต้องเปิดเผย เว้นแต ่
ในกรณีที ในอุตสาหกรรมน้ีมีคู่แข่งเพียงรายเดียว หรือน้อยรายที เป็นผู้น าตลาด) เป็นต้น 

 2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
 (ก) ให้อธิบายลักษณะการจัดให้ได้มาซึ งผลิตภัณฑ์เพื อจ าหน่ายในปีที ผ่านมา เช่น  
การผลิต (จ านวนโรงงาน ก าลังการผลิตรวม) การจัดหาวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์เพื อจ าหน่าย จ านวนผู้จ าหน่าย
วัตถุดิบ รวมทั้งสัดส่วนการซื้อวัตถุดิบในประเทศและต่างประเทศ (ในกรณีเป็นสถาบันการเงิน ให้อธิบาย 
ในเรื องแหล่งที มาของเงินทุน และการให้กู้ยืม)   
 (ข) หากกระบวนการผลิตหรือการก าจัดวัตถุดิบเหลือใช้มีผลกระทบต่อสิ งแวดล้อม 
ให้อธิบายการด าเนินการของบริษัทเพื อลดผลกระทบในเรื องดังกล่าว และระบุว่าผลการปฏิบัติจริง  
ในระยะ 3 ปีที ผ่านมาเป็นไปตามที กฎหมายก าหนดหรือไม่ หากมีข้อพิพาทหรือถูกฟ้องร้องเกี ยวกับสิ งแวดล้อม  
ให้ระบุด้วย พร้อมทั้งอธิบายแนวทางการแก้ไขข้อพิพาทดังกล่าว 

 2.4 งานที ยังไม่ได้ส่งมอบ (เฉพาะกรณีที การประกอบธุรกิจมีลักษณะเป็นโครงการหรือ
ชิ้นงาน ซึ งแต่ละโครงการหรือชิ้นงานมีมูลค่าสูง และใช้เวลานานในการส่งมอบงาน เช่น ธุรกิจก่อสร้าง  
ธุรกิจต่อเรือ เป็นต้น)  
 ให้แสดงมูลค่างานที ยังไม่ได้ส่งมอบ ณ วันหลังสุดที เป็นไปได้ หากเป็นโครงการที มี
มูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของรายได้รวมตามงบการเงินรวมของปีบัญชีล่าสุด ให้ระบุเป็นรายชิ้นที คาดว่า 
จะส่งมอบในแต่ละช่วงเวลา 
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หมายเหตุ ในเรื องการระบุชื อลูกค้าหรือผู้จัดจ าหน่าย (supplier) ที มีสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ 30 

ของรายได้รวมในระยะ 3 ปีที ผ่านมา ซึ งเดิมก าหนดให้เป็นข้อมูลที ต้องเปิดเผยน้ัน ตามแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจ าปีน้ีไม่บังคับให้ต้องระบุชื อ แต่หากบริษัทมีการพึ งพิงลูกค้าหรือผู้จัดจ าหน่ายรายใดที มีบทบาทส าคัญ 
ต่อการอยู่รอดของบริษัท ก็ให้เปิดเผยเป็นปัจจัยความเสี ยง โดยหากมีสัดส่วนเกินร้อยละ 30 ของรายได้รวม 
หรือยอดซื้อรวม ตามแต่กรณี ตามงบการเงินรวม ก็ให้ระบุจ านวนราย ลักษณะความสัมพันธ์และประเภท 
ของสินค้าที ซื้อขาย  อย่างไรก็ดี หากบริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับชื อลูกค้าหรือผู้จัดจ าหน่ายให้แก่บุคคลอื น 
เช่น ผู้ลงทุนหรือนักวิเคราะห์ด้านหลักทรัพย์หรือการลงทุน ก็ให้ระบุชื อดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจ าปีด้วย เพื อให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลเท่าเทียมกันด้วย   

3. ปัจจัยความเสี่ยง 

 ให้ระบุปัจจัยที บริษัทเห็นว่า เป็นความเสี ยงที มีนัยส าคัญ ซึ งรวมถึง  
- ความเสี ยงต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัท  ให้ระบุและอธิบายปัจจัย 

ที ฝ่ายจัดการเห็นว่า อาจท าให้เกิดความเสี ยงอย่างมีนัยส าคัญต่อการประกอบธุรกิจ การด าเนินงาน ฐานะการเงิน
และผลการด าเนินงาน หรือความด ารงอยู่ของบริษัทหรือกลุ่มบริษัท   
 - ความเสี ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์  ให้ระบุและอธิบายความเสี ยงที อาจท าให้ 
ผู้ถือหลักทรัพย์ไม่ได้รับผลตอบแทน หรือสิทธิที ควรจะได้รับ หรือสูญเสียเงินลงทุนทั้งจ านวนหรือบางส่วน  
 ในการเปิดเผยปัจจัยความเสี ยงข้างต้น ให้ระบุเฉพาะปัจจัยที อาจมีผลกระทบต่อบริษัท  
กลุ่มบริษัท  หรือผู้ถือหลักทรัพย์โดยตรง ไม่ใช่ความเสี ยงส าหรับการประกอบธุรกิจหรือการลงทุนทั วไป   
โดยให้อธิบายถึงลักษณะความเสี ยง เหตุการณ์ที เป็นสาเหตุของความเสี ยง ผลกระทบที อาจเกิดขึ้น  
(ถ้าประเมินผลกระทบเป็นตัวเลขได้ให้ระบุด้วย) แนวโน้มหรือความเป็นไปได้ที จะเกิดความเสี ยงดังกล่าว  
นอกจากน้ี หากบริษัทมีมาตรการรองรับไว้เป็นการเฉพาะและสามารถลดความเสี ยงได้อย่างมีนัยส าคัญแล้ว 
บริษัทอาจอธิบายเพิ มเติมไว้ด้วยก็ได้ 

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธรุกิจ 

 4.1 ให้อธิบายลักษณะส าคัญของทรัพย์สินถาวรหลักที บริษัทและบริษัทย่อยใช้ 
ในการประกอบธุรกิจไม่ว่าจะมีกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินน้ันหรือไม่ (เช่น ที ดิน อาคาร โรงงาน เครื องจักร  
โดยอาจแสดงยอดรวมของทรัพย์สินประเภทเดียวกันไว้ด้วยกัน โดยไม่ต้องแยกแสดงเป็นเครื องจักรแต่ละเครื อง 
และไม่จ าเป็นต้องแยกแสดงเป็นรายบริษัท)  ลักษณะกรรมสิทธ์ิ  และหากมีการท าสัญญาเช่าทรัพย์สินระยะยาว 
ให้สรุปสาระส าคัญของสัญญาด้วย (เฉพาะในเรื องระยะเวลาการเช่าที เหลือ และหน้าที หรือภาระผูกพัน 
ของบริษัทตามสัญญาน้ัน (ถ้ามี))  ทั้งน้ี หากมีการใช้ทรัพย์สินใดเป็นหลักประกันการกู้ยืมเงิน ให้ระบุวงเงิน 
ของภาระหลักประกันของทรัพย์สินน้ันด้วย 
  ในกรณีที บริษัทหรือบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที ส าคัญในการประกอบธุรกิจ  
เช่น สิทธิบัตร สัมปทาน ลิขสิทธ์ิ เครื องหมายการค้า ให้อธิบายลักษณะส าคัญ เงื อนไข รวมทั้งผลต่อ 
การด าเนินธุรกิจและอายุสิทธิดังกล่าว 
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 4.2 ให้อธิบายนโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (เช่น ธุรกิจที บริษัทจะลงทุน) 

 4.3 ในกรณีที บริษัทประสงค์จะเปิดเผยราคาประเมินทรัพย์สิน เช่น บริษัทมีการปรับ
โครงสร้างการด าเนินธุรกิจ อันเป็นผลให้มีการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ งทรัพย์สิน หรือมีการตีราคาทรัพย์สินใหม่ 
ในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชี ให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับทรัพย์สินที มีการประเมินราคา และราคาประเมิน 
พร้อมทั้งแนบข้อมูลเกี ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สินดังกล่าวตามรายละเอียดที ปรากฏในเอกสารแนบด้วย 

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย 

 ให้อธิบายโดยสังเขปถึงข้อพิพาททางกฎหมาย ซึ งบริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่ความหรือ
คู่กรณี โดยที คดีหรือข้อพิพาทยงัไม่สิ้นสุด  ทั้งน้ี ให้อธิบายเฉพาะ (1) คดีที อาจมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์
ของบริษัทหรือบริษัทย่อยที มีจ านวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันสิ้นปีบัญชีล่าสุด  ทั้งน้ี กรณีที 
ส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ ให้อธิบายเฉพาะคดีที มีจ านวนสูงกว่าร้อยละ 10 ของสินทรัพย์หมุนเวียน ณ วันสิ้นปี
บัญชีล่าสุด  (2) คดีที กระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทหรือบริษัทย่อยอย่างมีนัยส าคัญ แต่ไม่สามารถ
ประเมินผลกระทบเป็นตัวเลขได้  และ (3) คดีที มิได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัทหรือ 
บริษัทย่อย โดยไม่ต้องอธิบายคดีที เป็นส่วนหนึ งของการประกอบธุรกิจปกติ เช่น การฟ้องบังคับช าระหน้ี 
จากลูกค้าในกรณีที บริษัทที ออกหลักทรัพย์เป็นสถาบันการเงิน เป็นต้น 
 ในการอธิบายข้อพิจารณาข้างต้น ให้ระบุถึงศาลที ก าลังพิจารณาคดี วันเริ มคดี คู่ความ และมูลคดี 
และความคืบหน้าของคดี และให้ระบุกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที เกี ยวข้องที เป็นคู่ความกับบริษัทด้วย 

6.   ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส าคัญอื่น 

  6.1 ข้อมูลทั วไป 
   ให้เปิดเผยข้อมูลทั วไปของบริษัทที ออกหลักทรัพย์ในเรื องดังต่อไปน้ี 
   (1) ชื อ สถานที ตั้งส านักงานใหญ่ ประเภทธุรกิจ เลขทะเบียนบริษัท โทรศัพท์  
โทรสาร Home Page (ถ้ามี) จ านวน และชนิดของหุ้นที จ าหน่ายได้แล้วท้ังหมดของบริษัท  
   (2) ชื อ สถานที ตั้งส านักงานใหญ่ ประเภทธุรกิจ โทรศัพท์ โทรสาร จ านวน และ
ชนิดของหุ้นที จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของนิติบุคคลที บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจ านวนหุ้น 
ที จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของนิติบุคคลน้ัน 
   (3) ชื อ สถานที ตั้ง โทรศัพท์ โทรสารของบุคคลอ้างอิงอื น ๆ เช่น นายทะเบียน
หลักทรัพย์ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ผู้สอบบัญชี ที ปรึกษากฎหมาย ที ปรึกษาหรือผู้จัดการภายใต้สัญญาการจัดการ 

 6.2 ข้อมูลส าคัญอื น 
  6.2.1  ให้ระบุข้อมูลอื นที อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยส าคัญ   
หากบริษัทเห็นว่า มีข้อมูลอื นที จ าเป็นซึ งเป็นประโยชน์หรืออาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน 
อย่างมีนัยส าคัญ หรือเพื อความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ลงทุนทุกกลุ่ม  โดยบริษัทยังคงมีหน้าที  
และความรับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลให้ถูกต้อง และไม่ขาดข้อมูลที ควรต้องแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบ 
เพื อประกอบการตัดสินใจลงทุน 
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  6.2.2  กรณีบริษัทมีการออกและเสนอขายตราสารหน้ีต่อประชาชนทั วไป 4  ให้ระบ ุ

ข้อมูลเพิ มเติม ดังน้ี 
 (1)  การใช้เงินที ได้จากการเสนอขายตราสารหน้ีครั้งที  5.....................  

 
 
 
 
 
 

                                           
4 ยกเว้นส าหรับกรณีการเสนอขายหุ้นกู้ที มีอนุพันธ์แฝงซึ งออกตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที  ทจ. 12/2559 
5 การเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการใช้เงินที ได้จากการเสนอขายตราสารหนี้ ใหใ้ช้ส าหรับบริษัทที เคยเปิดเผยข้อมูลวัตถุประสงค์การใช้เงิน                 
ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนีต้ามตารางนี้แล้ว   

การใช้เงิน 
 

จ านวนเงินท่ีใช้
โดยประมาณ 

ระยะเวลาท่ีใช้เงิน
โดยประมาณ 

รายละเอียด 

1. เพื อใช้ในการซ้ือสินทรัพย์ 
หรือลงทนุในกจิการที เกี ยวข้อง
กับการด าเนินธุรกิจปัจจุบนั  

  - กรณีเป็นการซ้ือสินทรัพย์ ให้อธิบาย
เกี ยวกับประเภทสินทรัพย์และจ านวน
เงินที ใช้โดยประมาณ  
- กรณีเป็นการลงทนุในกจิการ                  
ให้อธิบายลักษณะกิจการที จะลงทุน 
สถานะการลงทุน และจ านวนเงิน          
ที ใช้โดยประมาณ 
ทั้งนี้ กรณีการซ้ือสินทรัพย์ หรือลงทุน         
ในกิจการที ไม่เกี ยวขอ้งกับการด าเนิน
ธุรกิจปัจจุบนั ให้อธิบายเหตผุลและ      
ที มาของการเข้าไปซื้อสินทรัพย์ หรือ
ลงทุนในกิจการดังกล่าวด้วย 

2. เพื อใช้ในการซ้ือสินทรัพย์ 
หรือลงทนุในกจิการที ไม่
เกี ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจ
ปัจจุบนั 

  

3. เพื อช าระคืนเงินกู้ หรือหนี้
จากการออกตราสารหนี้ 

  -  กรณีเป็นการช าระหนีท้ี มีกับกลุม่               
ที ปรึกษาทางการเงินหรือกลุ่มตัวกลาง
ในการเสนอขายหลักทรัพย์ ใหเ้ปดิเผย 
terms and conditions ของหนี้ดังกล่าว
เพิ มเติมด้วย   
-  กรณีอื น ๆ ให้เปดิเผยอย่างน้อย              
ในเรื องจ านวนเงินและระยะเวลา               
การใช้เงิน 

4. กรณีอื น ๆ เช่น เงินทุนที ใช้
หมุนเวียนในกิจการ 
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หมายเหตุ :   
1.  ให้เปดิเผยประมาณการมูลค่าเงินที ใช้แยกแต่ละวัตถปุระสงค์การใช้เงิน โดยอาจเปิดเผยข้อมูลในลักษณะเป็นช่วง  

(range) ที เหมาะสมได้ และใหเ้รียงล าดับการใช้เงินตามความส าคัญของวัตถุประสงค์แต่ละเรื อง  ทั้งนี้ หากเงินระดมทนุ                
ที ได้รับในครั้งนี้ไม่เพียงพอส าหรับวัตถุประสงค์การใช้เงินที ระบุไว้ ให้เปดิเผยแหล่งเงินทนุที จะจัดหาเพิ มเติมด้วย 

2.  หากเป็นการท ารายการกับบคุคลที อาจมคีวามขัดแยง้ ใหเ้ปิดเผยเป็นรายการระหว่างกันที จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย 
ทั้งนี้ แนวทางการเปิดเผยวัตถุประสงค์การใช้เงินใหเ้ป็นไปตามคู่มอืการเปิดเผยข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูล                   
การเสนอขายหลักทรัพย์ และข้อมูลประจ าปี ที่ก าหนดไว้บนเวบ็ไซต์ของส านักงาน 

 (2)  กฎหมายที ใช้บังคับ6 

 ให้ระบุกฎหมายของประเทศที ใช้บังคับกับตราสารหน้ี (applicable law) 
 

                                           
6  การเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับกฎหมายที ใช้บังคับ ให้ใช้ส าหรับบริษัทที เคยเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวในแบบแสดงรายการข้อมูล 
การเสนอขายตราสารหนี้แล้ว  
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ส่วนที่ 2 
การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 

 

7.  ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

 7.1 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 
 (1) บริษัทมีทุนจดทะเบียน                ล้านบาท เรียกช าระแล้ว             ล้านบาท 
แบ่งเป็นหุ้นสามัญ                  หุน้ หุ้นบุริมสิทธิ                หุ้น (ถ้ามี) มูลค่าหุ้นละ            บาท  

  ในกรณีที บริษัทมีหลักทรัพย์ไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อื น ให้ระบุชื อ 
ตลาดหลักทรัพย์ที จดทะเบียนน้ันด้วย 
 (2) ในกรณีที บริษัทมีหุ้นประเภทอื นที มีสิทธิหรือเงื อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ เช่น 
หุ้นบุริมสิทธิ ให้อธิบายลักษณะส าคัญของหลักทรัพย์ เช่น จ านวน มูลค่า และสิทธิและเงื อนไขที แตกต่างจาก
หุ้นสามัญ เป็นต้น 

7.2 ผู้ถือหุ้น 
(1) รายชื อผู้ถือหุ้นใหญ่   

 ให้ระบุรายชื อกลุ่มผู้ถือหุ้นดังต่อไปน้ี พร้อมทั้งจ านวนหุ้นที ถือและสัดส่วน 
การถือหุ้นล่าสุด  ทั้งน้ี ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที เกี ยวข้องและผู้ถือหุ้นที อยู่ภายใต้ผู้มีอ านาจควบคุมเดียวกัน
เป็นกลุ่มเดียวกัน 
 (ก) กลุ่มผู้ถือหุ้นที ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก  

 (ข) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบาย 
การจัดการหรือการด าเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยส าคัญ (เช่น มีการส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการที มีอ านาจจัดการ 
(authorized director)) 
 ในกรณีที รายชื อกลุ่มผู้ถือหุ้นที ปรากฏดังกล่าวข้างต้น ยังไม่แสดงถึงบุคคลที เป็น 
ผู้ถือหุ้นที แท้จริง เช่น รายชื อผูถื้อหุ้นที แสดงไว้เป็น holding company หรือ nominee account ให้ระบุชื อบุคคล
หรือกลุ่มบุคคลหลักที เป็นผู้ถือหุ้นที แท้จริง รวมทั้งธุรกิจหลักของบุคคลดังกล่าวด้วย เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควร
ที ท าให้ไม่อาจทราบผู้ถือหุ้นที แท้จริงได้ 

(2) ในกรณีที บริษัทมีการประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื น (holding company) 
ให้แสดงข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยที เป็นบริษัทที ประกอบธุรกิจหลักตามแนวทางที ก าหนดไว้ใน (1) ด้วย   
ทั้งน้ี หากเป็นกรณีที  holding company มีการประกอบธุรกิจหลากหลายประเภทธุรกิจ โดยมีบริษัทที เป็นศูนย์กลาง
ท าหน้าที บริหารจัดการบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมในแต่ละกลุ่มธุรกิจ ให้แสดงข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัทที เป็น
ศูนย์กลาง บริษัทย่อยที ประกอบธุรกิจหลักแต่ไม่ได้อยู่ภายใต้บริษัทที เป็นศูนย์กลาง และบริษัทย่อยภายในกลุ่ม 
ของบริษัทที เป็นศูนย์กลางซึ งขนาดของบริษัทดังกล่าวมีนัยส าคัญเมื อเทียบกับขนาดของ holding company ด้วย 

(3) ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ (shareholders’ agreement) 
 ในกรณีที กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่มีข้อตกลงระหว่างกัน ในเรื องที มีผลกระทบต่อการออก
และเสนอขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานของบริษัท โดยข้อตกลงดังกล่าวมีบริษัทร่วมลงนามด้วย ให้ระบุ 
พร้อมทั้งอธิบายสาระส าคัญที มีผลต่อการด าเนินงานของบริษัท 
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 7.3 การออกหลักทรัพย์อื น 
  (1)  กรณีที บริษัทมีหลักทรัพย์แปลงสภาพ เช่น ใบส าคัญแสดงสิทธิที จะซื้อหุ้น หุ้นกู้
แปลงสภาพ  ให้อธิบายลักษณะส าคัญของหลักทรัพย์ เช่น ประเภท อายุ อัตราดอกเบี้ย อัตราและราคาแปลงสภาพ 
จ านวนหุ้นที ออกเพื อรองรับการแปลงสภาพ จ านวนและมูลค่าที เสนอขาย จ านวนและมูลค่าที ยังไม่ได้ใช้ 
สิทธิแปลงสภาพ จ านวนและมูลค่าที ยังไม่ได้ไถ่ถอน วันครบก าหนดไถ่ถอน หลักประกัน และเงื อนไขอื นที เป็น
สาระส าคัญ เช่น การให้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนครบก าหนด (put option และ call option) เป็นต้น   
 (2) กรณีที บริษัทมีหลักทรัพย์ที เป็นตราสารหน้ี เช่น หุ้นกู้ ตั๋วเงิน ให้อธิบายลักษณะ
ส าคัญของหลักทรัพย์ดังกล่าว เช่น ประเภทหุ้นกู้ หรือตั๋วเงิน จ านวนและมูลค่าที ยังไม่ได้ไถ่ถอน วันครบ
ก าหนดไถ่ถอน หลักประกัน เงื อนไขอื นที เป็นสาระส าคัญ เชน่ การให้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้หรือตั๋วเงินก่อนครบ
ก าหนด (put option และ call option) เงื อนไขในการกู้ยืมเงิน เป็นต้น และการจัดอันดับความน่าเชื อถือ 
ครั้งหลังสุดของหุ้นกู้หรือตั๋วเงิน ผู้ออกหุ้นกู้หรือตั๋วเงิน หรือผู้ค้ าประกันการช าระหน้ีตามตราสาร แล้วแต่กรณี   
 ในกรณีบริษัทที ออกหลักทรัพย์มีหน้าที ยื นแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี  
(แบบ 56-1) น้ีอันเนื องจากการออกตราสารหน้ีด้วย และตราสารหน้ีน้ันมีผู้ค้ าประกันการช าระหน้ี ให้แนบข้อมูล 
เกี ยวกับผู้ค้ าประกันซึ งเป็นข้อมูลที อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน ซึ งรวมถึงลักษณะการประกอบ
ธุรกิจ ข้อมูลทางการเงินที ส าคัญที แสดงถึงฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน อันดับความน่าเชื อถือของ 
ผู้ค้ าประกันครั้งหลังสุด (ถ้ามี) ด้วย  ทั้งน้ี หากผู้ค้ าประกันดังกล่าวเป็นบริษัทที มีหน้าที ยื นแบบ 56-1 ให้อ้างอิง 
ไปยังแบบ 56-1 ของผู้ค้ าประกันที จัดไว้ที เว็บไซตข์องส านักงานได้ 

 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล   
 ให้ระบุนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที จะจ่ายให้ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนโยบาย 
ที บริษัทย่อยจะจ่ายเงินปันผลให้บริษัทด้วย 

8.  โครงสร้างการจัดการ    

 8.1 คณะกรรมการบริษัท 
  ให้ระบุรายชื อของกรรมการและผู้มีอ านาจควบคุมบริษัท (ถ้ามี) และหากกรรมการรายใด
เป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการในชุดอื นใดของบริษัท ให้ระบุให้ชัดเจน  นอกจากน้ี  
ให้ระบจุ านวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ และจ านวนครั้งที กรรมการแต่ละรายเข้าประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ในปีที ผ่านมา 
  ในกรณีที เป็นบริษัทที ประกอบกิจการโดยการถือหุ้นในบริษัทอื น (holding company)   
ให้ระบุข้อมูลของกรรมการและผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทย่อยที เป็นบริษัทที ประกอบธุรกิจหลัก ตามแนวทาง
ข้างต้นด้วย  ทั้งน้ี หากเป็นกรณีที  holding company มีการประกอบธุรกิจหลากหลายประเภทธุรกิจ โดยมีบริษัท 
ที เป็นศูนย์กลางท าหน้าที บริหารจัดการบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมในแต่ละกลุ่มธุรกิจ ใหร้ะบขุ้อมูลของกรรมการ
และผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทที เป็นศูนย์กลาง บริษัทย่อยที ประกอบธุรกิจหลักแต่ไม่ได้อยู่ภายใต้บริษัท 
ที เป็นศนูย์กลาง และบริษัทย่อยภายในกลุ่มของบริษัทที เป็นศูนย์กลางซึ งขนาดของบริษัทดังกล่าวมีนัยส าคัญ 
เมื อเทียบกับขนาดของ holding company ด้วย    
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  ทั้งน้ี ให้แนบข้อมูลของกรรมการและผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทและบริษัทย่อย 
ที เป็นบริษทัที ประกอบธุรกิจหลัก หรือบริษัทที เป็นศูนย์กลาง บริษัทย่อยที ประกอบธุรกิจหลักแต่ไม่ได้อยู่ 
ภายใต้บริษัทที เป็นศูนย์กลาง และบริษัทย่อยภายในกลุ่มของบริษัทที เป็นศูนย์กลางซึ งขนาดของบริษัทดังกล่าว 
มีนัยส าคัญเมื อเทียบกับขนาดของ holding company (แล้วแตก่รณี) ตามรายละเอียดที ปรากฏในเอกสารแนบ   
และแสดงรายละเอียดเกี ยวกับกรรมการของบริษัทย่อยตามเอกสารแนบด้วย 

 8.2 ผู้บริหาร  
 ให้ระบุรายชื อและต าแหน่งของผู้บริหารของบริษัท  พร้อมทั้งแสดงแผนภาพ 
โครงสร้างภายในบริษัท (organization chart)  ในกรณีที เป็นบริษัทที ประกอบกิจการโดยการถือหุ้นในบริษัทอื น  
(holding company) ให้ระบุรายชื อและต าแหน่งของผู้บริหาร รวมถึงแผนภาพโครงสร้างภายในของบริษัทย่อย 
ที เป็นบริษัทที ประกอบธุรกิจหลักด้วย  ทั้งน้ี หากเป็นกรณีที  holding company มีการประกอบธุรกิจหลากหลาย
ประเภทธุรกิจ โดยมีบริษัทที เป็นศูนย์กลางท าหน้าที บริหารจัดการบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมในแต่ละกลุ่มธุรกิจ  
ให้ระบุรายชื อและต าแหน่งของผู้บริหาร รวมถึงแผนภาพโครงสร้างภายในของบริษัทที เป็นศูนย์กลาง  
บริษัทย่อยที ประกอบธุรกิจหลักแต่ไม่ได้อยู่ภายใต้บริษัทที เป็นศูนย์กลาง และบริษัทย่อยภายในกลุ่มของบริษัท 
ที เป็นศูนย์กลางซึ งขนาดของบริษัทดังกล่าวมีนัยส าคัญเมื อเทียบกับขนาดของ holding company ด้วย 
 ทั้งน้ี ให้แนบข้อมูลของผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยที เป็นบริษัทที ประกอบ 
ธุรกิจหลัก หรือบริษัทที เป็นศูนย์กลาง บริษัทย่อยที ประกอบธุรกิจหลักแต่ไม่ได้อยู่ภายใต้บริษัทที เป็นศูนย์กลาง 
และบริษัทย่อยภายในกลุ่มของบริษัทที เป็นศูนย์กลางซึ งขนาดของบริษัทดังกล่าวมีนัยส าคัญเมื อเทียบกับ 
ขนาดของ holding company (แล้วแต่กรณี) ตามรายละเอียดที ปรากฏในเอกสารแนบด้วย 

 8.3 เลขานุการบริษัทและผู้ที ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแล 
การท าบัญชี  
 ให้ระบุชื อของเลขานุการบริษัทและผู้ที ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรง 
ในการควบคุมดูแลการท าบัญชี  พร้อมทั้งแนบข้อมูลของเลขานุการบริษัทและผู้ที ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
โดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบัญชีตามรายละเอียดที ปรากฏในเอกสารแนบด้วย 

  8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร :  ให้อธิบายในประเด็นดังน้ี  
 (1)  ค่าตอบแทนที เป็นตัวเงิน 
 (ก)  ให้แสดงค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทแต่ละรายในปีที ผ่านมา ทั้งกรณี 
ได้รับจากบริษัทและบริษัทย่อย โดยให้ระบุเฉพาะค่าตอบแทนในฐานะกรรมการเท่าน้ัน ในกรณีกรรมการ 
ได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารตาม (ข) ด้วย  ให้แยกระบุค่าตอบแทนไว้ใน (ข)  และให้อธิบายลักษณะ
ค่าตอบแทนด้วย (เช่น ค่าตอบแทนกรรมการรายนาย ก เท่ากับ  xx  บาท ในปี 25xx โดยเป็นค่าตอบแทนในรูป
เบี้ยประชุมและบ าเหน็จกรรมการซึ งแปรตามผลการด าเนินงานของบริษัท เป็นต้น) 
 ทั้งน้ี ในกรณีที กรรมการอิสระของบริษัทเป็นกรรมการอิสระของบริษัทใหญ่  
บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ให้แสดงค่าตอบแทนรวมที กรรมการอิสระแต่ละรายได้รับจาก 
บริษัทดังกล่าวในปีที ผ่านมาด้วย 
 (ข)  ให้แสดงค่าตอบแทนรวมและจ านวนรายของกรรมการบริหารและผู้บริหาร 
ของบริษัทในปีที ผ่านมา ทั้งกรณีได้รับจากบริษัทและบริษัทย่อย และให้อธิบายลักษณะค่าตอบแทนด้วย  
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(ในข้อน้ี ค าว่า “ผู้บริหาร” ให้หมายความว่า ผู้จัดการ ผู้บริหารสี รายแรกต่อจากผู้จัดการลงมา และผู้บริหาร 
รายที สี ทุกราย โดยไม่รวมถึงผู้จัดการฝ่ายบัญชีหรือการเงินหากต าแหน่งผู้จัดการฝ่ายไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกัน 
กับผู้บริหารรายที สี )   
 ทั้งน้ี ให้เปิดเผยค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้างจ่ายที เกิดขึ้นในปีล่าสุดด้วย  
และในกรณีที ค่าตอบแทนในปีที ผ่านมาไม่สะท้อนค่าตอบแทนที แท้จริง (เช่น มีการตั้งผู้บริหารใหม่จ านวนมาก 
ในปีปัจจุบัน) ให้ประมาณค่าตอบแทนดังกล่าวส าหรับปีปัจจุบันด้วย  
 (2)  ค่าตอบแทนอื น (ถ้ามี) 
 ให้แสดงค่าตอบแทนอื นและอธิบายลักษณะของค่าตอบแทนน้ัน เช่น โครงการ 
ให้สิทธิซื้อหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพแก่กรรมการและผู้บริหาร (อธิบายหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรร
หลักทรัพย์ดังกล่าว และสัดส่วนการได้รับหุ้นของกรรมการและผู้บริหารเมื อเทียบกับจ านวนหุ้นหรือโครงการ
ทั้งหมด) รวมทั้งเงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพ  ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามแนวทางที ก าหนดไว้ใน (1) 
 (3)  ให้อธิบายนโยบายและวิธีการก าหนดค่าตอบแทน รวมทั้งโครงสร้างค่าตอบแทน 
แต่ละประเภทของกรรมการและผู้บริหาร เช่น คา่ตอบแทนคงที  หรือค่าตอบแทนผันแปรตามปัจจัยต่าง ๆ เป็นต้น 
รวมทั้งความเห็นคณะกรรมการบริษัท หรือคณะอนุกรรมการค่าตอบแทน (ถ้ามี) ว่าโครงสร้างดังกล่าว  
เหมาะสมกับความรับผิดชอบและสามารถจูงใจให้กรรมการและผู้บริหารน าพาองค์กรให้ด าเนินงานตามเป้าหมาย
ทั้งระยะสั้นและระยะยาว และสามารถเปรียบเทียบได้กับระดับที ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมหรือไม่ อย่างไร 
 ทั้งน้ี ส าหรับบริษัทที ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื น (holding company)  
ให้เปิดเผยรายละเอียดเกี ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยที เป็นบริษัทที ประกอบ 
ธุรกิจหลักในปีที ผ่านมาตามแนวทางข้างต้นด้วย  ทั้งน้ี หากเป็นกรณีที  holding company มีการประกอบธุรกิจ
หลากหลายประเภทธุรกิจ โดยมีบริษัทที เป็นศูนย์กลางท าหน้าที บริหารจัดการบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมในแต่ละ
กลุ่มธุรกิจ ให้เปิดเผยรายละเอียดเกี ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที เป็นศูนย์กลาง  
บริษัทย่อยที ประกอบธุรกิจหลักแต่ไม่ได้อยู่ภายใต้บริษัทที เป็นศูนย์กลาง และบริษัทย่อยภายในกลุ่มของบริษัท 
ที เป็นศูนย์กลางซึ งขนาดของบริษัทดังกล่าวมีนัยส าคัญเมื อเทียบกับขนาดของ holding company ด้วย 
 8.5 บุคลากร : ให้แสดงจ านวนพนักงานท้ังหมด และจ านวนพนักงานในแต่ละสายงานหลัก  
และในกรณีที บริษัทมีการเปลี ยนแปลงจ านวนพนักงานอย่างมีนัยส าคัญ หรือมีข้อพิพาทด้านแรงงานที ส าคัญ 
ในระยะ 3 ปีที ผ่านมา ให้อธิบายเหตุผลและนโยบายในเรื องดังกล่าว รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร 
และสหภาพแรงงาน (ถ้ามี)  นอกจากน้ี ให้แสดงผลตอบแทนรวมของพนักงานและอธิบายลักษณะผลตอบแทนนั้น  
(เช่น เป็นเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ เป็นต้น) รวมทั้งอธิบายนโยบายในการพัฒนา
พนักงาน 

9.  การก ากับดูแลกิจการ :   

 ให้บริษัทอธิบายการด าเนินการหรือการปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที ดีส าหรับ 
บริษัทจดทะเบียน ปี 2560 อย่างน้อยในเรื องดังต่อไปน้ี และในกรณีที บริษัทมิได้ปฏิบัติในเรื องใด ให้แสดง
เหตุผลประกอบ โดยในการเปิดเผยสาระส าคัญหรือการแสดงเหตุผลประกอบดังกล่าว บริษัทอาจเลือกใช้วิธี
อ้างอิงไปยังค าอธิบายที เกี ยวข้องในหัวข้ออื น หรือรายงานอื นที เปิดเผยต่อประชาชนทางเว็บไซต์ของบริษัทก็ได้    
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 9.1 นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 
 ในกรณีที บริษัทและบริษัทย่อยมีการก าหนดนโยบายเกี ยวกับการก ากับดูแลกิจการ 
ให้ระบุไว้ด้วย (ถ้ามี)  

 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย  

 (1) ให้อธิบายโครงสร้างกรรมการบริษัทว่า ประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อย 
ทั้งหมดกี ชุด เช่น คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ  
ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร เป็นต้น  และขอบเขตอ านาจหน้าที ของกรรมการแต่ละชุด   
 (2) ให้ระบุรายชื อกรรมการตรวจสอบที มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทาน 
งบการเงินของบริษัท และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของกรรมการรายดังกล่าวด้วย 

     9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 
  (1) กรรมการอิสระ 
 - ให้ระบุหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ ได้แก่ คุณสมบัติ  
และกระบวนการสรรหา 
 - หากในรอบระยะเวลาบัญชีที ผ่านมา กรรมการอิสระมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ 
หรือการให้บริการทางวิชาชีพ หรือบุคคลที ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ 
หรือการให้บริการทางวิชาชีพ ในมูลค่าเกินกว่าหลักเกณฑ์ที ก าหนด7  ให้บริษัทเปิดเผยลักษณะความสัมพันธ์ 

ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที ท าให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์  
ที ก าหนด เหตุผลและความจ าเป็นที ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ รวมทั้ง 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที เห็นว่า การเป็นกรรมการอิสระของบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบ  
ต่อการปฏิบัติหน้าที และการให้ความเห็นที เป็นอิสระ   
 (2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด : ให้ระบุว่าวิธีการคัดเลือกบุคคล 
ที จะแต่งตั้งเป็นกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุดผ่านคณะกรรมการสรรหา (nominating committee) หรือไม่ 
จ านวนกรรมการที มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่แต่ละกลุ่ม (ถ้ามี)  และให้อธิบายสิทธิของผู้ลงทุนรายย่อย 
ในการแต่งตั้งกรรมการ (ให้ระบุว่า การแต่งตั้งกรรมการใช้วิธีที ผู้ถือหุ้นสามารถแบ่งคะแนนเสียงของตน 
ในการเลือกตั้งกรรมการเพื อให้ผู้ใดมากน้อยตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด (cumulative voting)  
หรือวิธีการแต่งตั้งกรรมการแต่ละรายต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ งหนึ งของจ านวนเสียงทั้งหมด 
ของผู้ถือหุ้นซึ งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง) 

 9.4 การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
 ให้บริษัทไม่ว่าจะมีลักษณะเป็นบริษัทที ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื น 
(holding company) หรือเป็นบริษัททั วไปให้เปิดเผยข้อมูลที มีสาระส าคัญดังต่อไปน้ี   

                                           
7  ตามหลักเกณฑ์ที ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที ออกใหม่  
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 (1) ให้อธิบายว่าคณะกรรมการบริษัทมีกลไกในการก ากับดูแลที ท าให้สามารถควบคุมดูแล 
การจัดการและรับผิดชอบการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุน
ของบริษัทอย่างไร เช่น 
 -  มีการส่งบุคคลเพื อเป็นตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มี 
อ านาจควบคุมในบริษัทดังกล่าวอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นหรือไม่ อย่างไร  พร้อมทั้งให้อธิบายว่า 
บริษัทมีระเบียบปฏิบัติหรือข้อก าหนดของบริษัทที ท าให้การส่งตัวแทนดังกล่าวจะต้องได้รับมติเห็นชอบ 
จากที ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือไม่ อย่างไร  
 -  การก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหาร 
ที เป็นตัวแทนของบริษัทในบริษัทดังกล่าวในการควบคุมหรือมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายที ส าคัญต่อ 
การด าเนินธุรกิจ   
 -  กลไกในการก ากับดูแลที มีผลให้การเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการ
ด าเนินงาน การท ารายการระหว่างบริษัทดังกล่าวกับบุคคลที เกี ยวโยง การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ งสินทรัพย์  
หรือการท ารายการส าคัญอื นใดของบริษัทดังกล่าว ให้ครบถ้วนถูกต้อง  และใช้หลักเกณฑ์ที เกี ยวข้องกับ 
การเปิดเผยข้อมูลและการท ารายการในลักษณะดังกล่าวข้างต้นในท านองเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท 
 -  การก าหนดระบบการควบคุมภายในที เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอในบริษัทย่อย 
ที เป็นบริษัทที ประกอบธุรกิจหลัก  และกลไกอื นในการก ากับดูแลบริษัทย่อยดังกล่าว เช่น การอนุมัติการเพิ มทุน
หรือลดทุน การเลิกบริษัทย่อย เป็นต้น  
 ในกรณีที เป็นบริษัทที ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื น (holding 
company) ให้อธิบายกลไกการก ากับดูแลข้างต้น พร้อมทั้งระบุว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที เกี ยวข้อง8 หรือไม่ 

อย่างไร ด้วย  
   ทั้งน้ี หากเป็นกรณีที  holding company มีการประกอบธุรกิจหลากหลาย 
ประเภทธุรกิจ โดยมีบริษัทที เป็นศูนย์กลางท าหน้าที บริหารจัดการบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมในแต่ละกลุ่มธุรกิจ  
ให้อธิบายกลไกการก ากับดูแลบริษทัที เป็นศูนย์กลาง บริษัทย่อยที ประกอบธุรกิจหลักแต่ไม่ได้อยู่ภายใต้บริษัท 
ที เป็นศูนย์กลาง และบริษัทย่อยภายในกลุ่มของบริษัทที เป็นศูนย์กลางซึ งขนาดของบริษัทดังกล่าวมีนัยส าคัญ 
เมื อเทียบกับขนาดของ holding company ตามแนวทางข้างต้น พร้อมทั้งให้อธิบายกลไกที บริษัทที เป็นศูนย์กลาง 
ใช้ในการก ากับดูแลการบริหารจัดการและการด าเนินงานของบริษัทย่อยที อยู่ภายใต้บริษัทที เป็นศูนย์กลางน้ัน  
ซึ งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของ holding company ว่าเพียงพอและเหมาะสม และเป็นไปตาม
กรอบการก ากับดูแลที ผ่านการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการของ holding company แล้ว ทั้งน้ี  
ในการอธิบายกลไกดังกล่าวขอให้ครอบคลุมเรื องต่อไปน้ีด้วย 

- แนวทางการก ากับดูแลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการ  
ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นใหญ่  

- การก าหนดคุณสมบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุม  
โดยค านึงถึงการมปีระวัติและคุณสมบัติที ไม่เหมาะสม 

                                           
8  ตามหลักเกณฑ์ที ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที ออกใหม่  
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 (2) ให้เปิดเผยข้อตกลงระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นอื นในการบริหารจัดการบริษัทย่อย
และบริษัทร่วม (shareholders’ agreement) (ถ้ามี)  โดยให้เปิดเผยเฉพาะบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที มีนัยส าคัญ
ต่อการด าเนินงานของกลุ่มบริษัทและเป็นข้อตกลงที มีผลอย่างมีสาระส าคัญต่อการบริหารงาน หรือมีอ านาจควบคุม 
หรือการแบ่งผลตอบแทนนอกเหนือจากผลตอบแทนตามสัดส่วนการถือหุ้นปกติ 

 9.5 การดูแลเรื องการใช้ข้อมูลภายใน : 
 ให้อธิบายว่าบริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหารในการน าข้อมูล
ภายในของบริษัทไปใช้เพื อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งเพื อการซื้อขายหลักทรัพย์โดยเฉพาะในช่วง 1 เดือน
ก่อนที งบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชนหรือไม่ อย่างไร (เช่น การก าหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงาน 
การซื้อขายหลักทรัพย์และมาตรการลงโทษ หากบริษัทพบว่า มีการน าข้อมูลภายในไปใช้เพื อประโยชน์ส่วนตน 
เป็นต้น) เพื อให้ผู้ลงทุนเห็นภาพว่าบริษัทมีมาตรการป้องกันการที กรรมการและผู้บริหารใช้ประโยชน์จาก 
ข้อมูลภายในอย่างไร 
 9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
 ให้แสดงค่าตอบแทนที ผู้สอบบัญชี ส านักงานสอบบัญชีที ผู้สอบบัญชีสังกัด และบุคคล
หรือกิจการที เกี ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและส านักงานสอบบัญชีที ผู้สอบบัญชีสังกัด ได้รับจากบรษิัทและบริษัทย่อย 
โดยให้ระบุแยกเป็น  
 (1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) 
 (2) ค่าบริการอื น (non-audit fee) 
 การเปดิเผยคา่บริการอื นให้แสดงข้อมูลของค่าบริการอื นที ได้จ่ายไปแล้วในรอบปีบัญชี 
ที ผ่านมา และค่าบริการอื นที จะต้องจ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชี 
ที ผ่านมา และประเภทของการให้บริการอื น 
 หมายเหตุ 
 บุคคลหรือกิจการที เกี ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและส านักงานสอบบัญชีที ผู้สอบบัญชีสังกัด 
ให้รวมถึง 
 (ก)  คู่สมรสและบุตรที ยังต้องพึ งพิงหรืออยู่ในอุปการะของผู้สอบบัญชี 
 (ข)  กิจการที มีอ านาจควบคุมส านักงานสอบบัญชี  กิจการที ถูกควบคุมโดยส านักงาน 
สอบบัญชี  และกิจการที อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับส านักงานสอบบัญชี ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรง 
หรือทางอ้อม 
 (ค)  กิจการที อยู่ภายใต้อทิธิพลอย่างเป็นสาระส าคัญของส านักงานสอบบัญชี 
 (ง)  หุ้นส่วนหรือเทียบเท่าของส านักงานสอบบัญชี 
 (จ)  คู่สมรสและบุตรที ยังต้องพึ งพิงหรืออยู่ในอุปการะของบุคคลตาม (ง) 
 (ฉ)  กิจการที ผู้สอบบัญชี บุคคลตาม (ก) (ง) หรือ (จ) มีอ านาจควบคุมหรือมีอิทธิพล 
อย่างเป็นสาระส าคัญ ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
 เพื อประโยชน์ในการพิจารณาลักษณะของการควบคุมหรือการมีอิทธิพลอย่างเป็น
สาระส าคัญที จะเข้าข่ายเป็นบุคคลหรือกิจการที เกี ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและส านักงานสอบบัญชีข้างต้น  
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ให้น านิยามตามมาตรฐานการบัญชีว่าด้วยเรื องการเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับบุคคลหรือกิจการที เกี ยวข้องกัน 
มาใช้บังคับ 

 9.7 การน าหลักการก ากับดูแลกิจการที ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ไปปรับใช้ 
 ให้เปิดเผยว่า คณะกรรมการมีกระบวนการในการทบทวนการน าหลักการก ากับดูแล
กิจการที ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ไปปรับใช้ใหเ้หมาะสมกับบริบททางธุรกิจ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
หรือไม่ โดยไม่จ าเป็นต้องเปิดเผยผลการทบทวนข้างต้นไว้ในแบบ 56-1  
 ทั้งน้ี ในการทบทวนความเหมาะสมของการปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที ดี
ส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 น้ัน หากคณะกรรมการเห็นว่ายังไม่ได้น าหลักปฏิบัติข้อใดไปปรับใช้  
ให้บันทึกเหตุผลไว้ เป็นส่วนหนึ งของการพิจารณาและทบทวนน้ัน โดยไม่จ าเป็นต้องเปิดเผยผลการทบทวน 
ไว้ในแบบ 56-1  นอกจากน้ี หากเห็นว่าการปฏิบัติในข้อใดยังไม่น าไปสู่ผลที มุ่งหวัง ควรมีแผนพัฒนา 
และติดตามดูแลให้มีการด าเนินการต่อไป โดยอาจจัดล าดับการพัฒนาในเรื องส าคัญก่อนก็ได้ 

 9.8 การปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที ดีในเรื องอื น ๆ 
 บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติในเรื องอื น ๆ ตามหลักการก ากับดูแลกิจการที ดี
ส าหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2560  เพื อรองรับการการประเมินต่าง ๆ เช่น Corporate Governance Report, 
ASEAN CG Scorecard และโครงการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทอาจเปิดเผย 
ข้อมูลการปฏิบัติไว้ในข้อน้ี หรือภายใต้หัวข้ออื นตามความเหมาะสม เช่น หัวข้อโครงสร้างการจัดการ  
หัวข้อการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี ยง เป็นต้น 

10.  ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR) 

 ให้เปิดเผยนโยบายและการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ที แสดงถึงความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม สิ งแวดล้อม เพื อความยั งยืนของกิจการและสังคมโดยรวม ซึ งเป็นส่วนหนึ งในการด าเนินธุรกิจปกติ  
(in-process)  ตัง้แต่การก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย กลยุทธ์ การประเมินความเสี ยงในการประกอบธุรกิจ  
และสะท้อนออกมาในการด าเนินงาน เช่น การออกแบบผลิตภัณฑ์ การจัดหาวัตถุดิบ การออกแบบกระบวน 
การผลิต  การปฏิบัติต่อพนักงานลูกจ้าง การแข่งขัน การปฏิบัติต่อลูกค้า ฯลฯ โดยอย่างน้อยควรมีการดูแลติดตาม 
ให้เป็นไปตามกฎหมายที เกี ยวข้อง และให้เปิดเผยข้อเท็จจริงกรณีที บริษัทหรือบริษัทย่อยมีการด าเนินธุรกิจ 
ที มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคมในช่วงปีที ผ่านมา  พร้อมทั้งอธิบายเหตผุล ผลกระทบต่อบริษัท 
หรือบริษัทย่อย การแก้ไข และแนวทางตรวจสอบป้องกันในอนาคตด้วย 
 ส่วนกรณีที บริษัทมีการบริจาคช่วยเหลือสังคมในรูปแบบต่าง ๆ ที นอกเหนือจากการด าเนิน
ธุรกิจปกติ (after process)  ซึ งเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ งแวดล้อม บริษัทอาจเปิดเผยกรณีดังกล่าวไว้ด้วยก็ได้   
โดยให้แยกจากเรื องความรับผิดชอบต่อสังคมที เป็นส่วนหนึ งในการด าเนินธุรกิจปกติของบริษัทหรือบริษัทย่อย 
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 แนวปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูลและจัดท ารายงานตามหัวข้อน้ี 

 แนวทางเกี ยวกับ “ความรับผิดชอบต่อสังคม” 
 เนื องจากค าว่า “ความรับผิดชอบต่อสังคม”  มีความหมายกว้าง การเปิดเผยข้อมูลในหัวข้อน้ี  
จึงให้ค านึงถึงแนวทางความรับผิดชอบตอ่สังคมของกิจการที จัดท าโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
ซึ งปัจจุบันก าหนดหลักการไว้ดังน้ี (“หลักการ 8 ข้อ”) 9 

(1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม  
(2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 
(3) การเคารพสิทธิมนุษยชน  
(4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม  
(5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค  
(6) การดูแลรักษาสิ งแวดล้อม  
(7) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 
(8) การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ งได้จากการด าเนินงานที มีความรับผิดชอบ 

ต่อสังคม สิ งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย 

 การเลือกเรื องที จะด าเนินการและน ามาเปิดเผย  แต่ละบริษัทมักมีการด าเนินงาน 
ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมตามหลักการข้างต้นอยู่แล้ว จึงสามารถน าเรื องที ด าเนินการอยู่แล้วมาเปิดเผยได้  
 ส าหรับบริษัทที มีความพร้อมในการด าเนินการขั้นต่อไป  หากเลือกเรื องที จะให้ความส าคัญ  
และน ามาก าหนดเป็นเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในการด าเนินงานในเชิงรุก และรายงานความคืบหน้าได้ ก็จะเป็น
ประโยชน์ยิ งขึ้นต่อการด าเนินธุรกิจอย่างยั งยืนของบริษัทหรือบริษัทย่อยน้ันเอง  โดยเรื องที เลือกดังกล่าว  
ควรเป็นเรื องที ส าคัญต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท เช่น เป็นเรื องที มีความเสี ยงอย่างมีนัยส าคัญต่อการด าเนิน
ธุรกิจหลัก หรือมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ที มีนัยส าคัญ เป็นต้น  ทั้งน้ี บริษัทควรค านึงถึง 
แนวทางการจัดท ารายงานแห่งความยั งยืนที จัดท าโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามมาตรฐานสากลอื น  
เช่น กรอบการจัดท ารายงานขององค์กรแห่งความริเริ มว่าด้วยการรายงานสากล (Global Reporting Initiative : 
GRI) เป็นต้น ประกอบการเปิดเผยข้อมูลในหัวข้อน้ีด้วย   
 รูปแบบการเปิดเผยข้อมูล  บริษัทอาจเปิดเผยหรือจัดท ารายงานโดยมีสาระส าคัญตามที ก าหนด
ตามหัวข้อน้ี ด้วยวิธีใดดังต่อไปน้ีก็ได้  
 (ก)  เปิดเผยข้อมูลภายใต้หัวข้อน้ีในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี หรือรายงานประจ าปี
ตามแต่กรณี   
 (ข)  อ้างอิงไปยังรายงานที จัดท าแยกเล่มที เปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัท   
 (ค)  เปิดเผยสาระส าคัญโดยรวมอยู่กับข้อมูลการด าเนินงานอื น ๆ ของบริษัท โดยอธิบาย
กระบวนการจัดท ารายงานไว้ในหัวข้อน้ี 

                                           
9  หลักการตามแนวทางความรบัผิดชอบต่อสังคมของกิจการที จัดท าโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มี 10 ข้อ หลักการ 8 ข้อ
ข้างต้น คือ หลักการ 10 ข้อดังกล่าวที ไม่รวม 2 หัวข้อ คือ การก ากับดูแลกิจการที ดี ซึ งได้ก าหนดให้เปิดเผยแยกตา่งหากภายใต้หัวข้อ 
“การก ากับดูแลกิจการ” ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีนี้แล้ว  และหัวข้อรายงานด้านสงัคม/สิ งแวดล้อม ซึ งคือการเปิดเผย 
ในหัวข้อนี้อยู่แล้ว 
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 สาระส าคัญของข้อมูลที เปิดเผย  ให้เปิดเผยข้อมูลอย่างน้อยในเรื องดังต่อไปน้ี   
 10.1  นโยบายภาพรวม : ให้อธิบายว่าคณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้การด าเนินธุรกิจ 
ของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นไปด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ งแวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders)  
ตามหลักการ 8 ข้อ อย่างไร โดยควรระบุวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ที น าไปสู่ความยั งยืนไว้ด้วย   

 10.2  การด าเนินงานและการจัดท ารายงาน : ให้อธิบายในเรื องดังน้ี    
 (1)  กระบวนการจัดท ารายงาน  เช่น อธิบายถึงการก าหนดหลักการ และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 
ที บริษัทให้ความส าคัญในการด าเนินการ มาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลที ใช้ เป็นต้น  ทั้งน้ี ในกรณีที บริษัท 
เลือกด าเนินการและการจัดท ารายงานตามมาตรฐานสากล ให้ระบุชื อองค์กร หรือมาตรฐานสากลที ใช้ด าเนินการ
และการจัดท ารายงานดังกล่าวไว้ด้วย  
 (2)  การด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายที บริษัทได้เปิดเผยไว้ เช่น การออกแบบผลิตภัณฑ์  
การจัดหาวัตถุดิบ การออกแบบกระบวนการผลิต การปฏิบัติต่อพนักงานลูกจ้าง นโยบายการแข่งขัน ฯลฯ  
เป็นไปด้วยความเป็นธรรม การรักษาสิ งแวดล้อม การป้องกันการมีส่วนร่วมกับการคอร์รัปชัน การเคารพสิทธิ
ของผู้มีส่วนได้เสียอย่างไร หรือในการดูแลรักษาสิ งแวดล้อม การป้องกันการมีส่วนร่วมกับการคอร์รัปชัน ฯลฯ  
บริษัทได้ด าเนินการอย่างไรให้เป็นไปตามหลักการดังกล่าว ตั้งแต่การประเมินความเสี ยง การก าหนดแนวปฏิบัติ 
การสื อสารกับพนักงานและลูกจ้าง การตรวจสอบการปฏิบัติ เป็นต้น  ทั้งน้ี ในกรณีที บริษัทมีข้อมูลตัวชี้วัด 
การด าเนินการดังกล่าว บริษัทควรระบุข้อมูลไว้ด้วย 

 10.3  การด าเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม (ถ้ามี) : หากมีกรณี
ดังต่อไปน้ี เกิดขึ้นกับบริษัทหรือบริษัทย่อยในช่วงปีที ผ่านมา ให้เปิดเผยข้อเท็จจริงเกี ยวกับกรณีน้ัน  พร้อมทัง้
อธิบายเหตุผล ผลกระทบต่อบริษัทหรือบริษัทย่อย การแก้ไข และแนวทางตรวจสอบป้องกันในอนาคตด้วย 
  (1)  บริษัทและบริษัทย่อยถูกตรวจสอบหรืออยู่ระหว่างถูกตรวจสอบโดยหน่วยงาน 
ที มีอ านาจหน้าที ว่าการด าเนินงานของบริษัทหรือบริษัทย่อยมีการฝ่าฝืนกฎหมายในเรื องเกี ยวกับหลักการ 8 ข้อ  
อย่างมีนัยส าคัญ  ทั้งน้ี หากเรื องดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาในชั้นศาล บริษัทหรือบริษัทย่อยตกเป็นคู่ความ 
หรือคู่กรณี บริษัทอาจเปิดเผยโดยอ้างอิงไปยังหัวข้อข้อพิพาททางกฎหมายก็ได้ 
 (2)  การด าเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนหรือถูกกล่าวหาว่า มีผลกระทบด้านลบ
ต่อสังคม สิ งแวดล้อม หรือไม่เป็นไปตามหลักการ 8 ข้อ โดยเฉพาะกรณีที ปรากฏเป็นข่าวต่อสาธารณชน และ
เป็นกรณีที อาจกระทบต่อการประกอบธุรกิจ ชื อเสียง หรือความน่าเชื อถือของบริษัทหรือบริษัทย่อยอย่างมี
นัยส าคัญ 
 10.4  กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (after process) บริษัทอาจเปิดเผย
กิจกรรมดังกล่าวของบริษัทหรือบริษัทย่อยในรอบปีที ผ่านมาไว้ด้วยก็ได้ 

 แนวทางปฏิบัติเพิ มเติมเกี ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี ยวข้องกับการคอร์รัปชัน 
 บริษัทควรเปิดเผยการด าเนินการเกี ยวกับการป้องกันมิให้การด าเนินธุรกิจของบริษัท 
และบริษัทย่อย มีส่วนเกี ยวข้องกับการคอร์รัปชันเป็นหัวข้อแยกต่างหากจากหัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคม 
ของกิจการ โดยควรเปิดเผยข้อมูลในเรื องดังต่อไปน้ี 
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 นโยบาย  ควรเปิดเผยมติคณะกรรมการบริษัท ในเรื องนโยบายการด าเนินธุรกิจของ
บริษัทและบริษัทย่อยที จะไม่มีสว่นเกี ยวข้องกับการคอร์รัปชัน ไม่ว่าด้วยการเรียก รับ และจ่ายสินบน  
โดยอาจจะระบุขอบเขตการด าเนินการด้วยก็ได้ 
                         ในกรณีที คณะกรรมการบริษัทไม่มีมติในเรื องดังกล่าวหรือยังไม่ด าเนินการ ควรเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทมีมติรับทราบด้วยว่า คณะกรรมการมีหน้าที่ดูแลให้บริษัทปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย 
โดยกฎหมายดังกล่าวรวมถึง กฎหมายเกี ยวกับการห้ามจ่ายสินบน หรือการสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชัน  
และหน้าที่ดูแลข้างต้น รวมถึงการดูแลให้มีการด าเนินการในเรื องที ระบุในหัวข้อ “การด าเนินการ” ด้วย   
โดยควรเสนอให้คณะกรรมการทบทวนการมีความเหมาะสมในการมีนโยบายข้างต้นอย่างน้อยทุกปี 
 ในกรณีที บริษัทมีการประกาศเจตนารมณ์ที จะเข้าร่วมกับองค์กรใด เช่น โครงการ 
แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Collective Anti-Corruption : CAC)10 หรือ
คณะกรรมการบริษัทมีเจตนารมณ์ที จะด าเนินการเพื อต่อต้านการคอร์รัปชันในสังคม อาจระบุไว้ด้วยก็ได้  
 การด าเนินการ  ควรระบุการด าเนินการของบริษัทเพื อให้เป็นไปตามนโยบายในการ 
ป้องกันการมีส่วนเกี ยวข้องกับการคอร์รัปชันที ได้ด าเนินการแล้ว ในเรื องต่อไปน้ี 
 (1)  การประเมินความเสี ยงของธุรกิจ เพื อระบุการด าเนินงานของบริษัทหรือบริษัทย่อย  
ที มีความเสี ยงว่าอาจมีส่วนเกี ยวข้องกับการคอร์รัปชัน    
 (2)  การก าหนดแนวปฏิบัติ เพื อควบคุม ป้องกัน และติดตามความเสี ยงจากการคอร์รัปชัน 
 (3)  การสื อสารและฝึกอบรมแก่พนักงาน เพื อให้ความรู้เกี ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติ 
ในการต่อต้านคอร์รัปชัน  
 (4)  แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน  
 (5)  การให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีที ส านักงานให้ความเห็นชอบ  
สอบทานความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการทั้งหมด 
 ทั้งน้ี บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลข้างต้นด้วยการอ้างอิงไปยังข้อมูลหรือเอกสารที เปิดเผย 
ในเว็บไซต์ของบริษัทก็ได้ และหากบริษัทเข้าร่วมโครงการต่อต้านคอร์รัปชันที ก าหนดให้บริษัทต้องมี
กระบวนการในท านองเดียวกันน้ี เช่น โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต 
(Collective Anti-Corruption: CAC) บริษัทสามารถเปิดเผยการด าเนินการหรือความคืบหน้าด้วยการอ้างอิง 
การด าเนินการตามโครงการน้ัน ๆ ได้ 
 
 
 
 

                                           
10  โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจรติ (Collective Anti-Corruption : CAC) เป็นการแสดงความร่วมมือ
ของภาคเอกชนในการร่วมกันด าเนินงานตามกรอบและข้ันตอนสากลว่าดว้ยการต่อตา้นการทุจริต เพื อสร้างมาตรฐานการประกอบ
ธุรกิจที ใสสะอาด  โดยบริษัทที เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติจะต้องลงนามในค าประกาศเจตนารมณ์ และยื นต่อสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (“IOD”) ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการโครงการ  ทั้งนี้ บริษัทสามารถดาวน์โหลดข้อมลูและเอกสารได้ที  
www.thai-iod.com หมวด “โครงการพิเศษ” 
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11.  การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 

 11.1  ให้สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท 
ในเรื องดังต่อไปน้ี  ทั้งน้ี ให้คณะกรรมการบริษัทใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 
(ซึ งรวมถึงการบริหารจัดการความเสี ยง)11 ที จัดไว้บนเว็บไซต์ของส านักงาน เพื อประกอบการประเมินความเพียงพอ

ของระบบการควบคุมภายในของบริษัทด้วย 
 (1)  ความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัท และการ
จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที จะด าเนินการดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งการติดตามควบคุมดูแล
การด าเนินงานของบริษัทย่อยว่า สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยจากการที กรรมการ
หรือผู้บริหารน าไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ านาจหรือไม่  
 (2)  ให้อธิบายว่าที ผ่านมาบริษัทมีข้อบกพร่องเกี ยวกับระบบการควบคุมภายใน 
เรื องใดบ้าง  ถ้ามี บริษัทได้แก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้วหรือไม่ เพราะเหตุใด 

 11.2  ให้ระบุความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที มีความเห็นแตกต่างไปจาก
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท หรอืผู้สอบบัญชีมีข้อสังเกตเกี ยวกับการควบคุมภายในประการใด  
ให้ระบุไว้ด้วย  ทั้งน้ี ให้แนบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (ไม่ว่าจะมีความเห็นเป็นเช่นใด) เป็นเอกสาร 
แนบท้ายแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีน้ีด้วย 

 11.3  หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัตงิานของบริษัท 
 (1)  ให้ระบุชื อผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท และกรณีที มี 
ผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance) ให้ระบุด้วย 
 หากบริษัทใช้บริการหน่วยงานภายนอก (outsource) ในการท าหน้าที ดังกล่าว  
ให้ระบุชื อของกิจการหรือบุคคลที ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทให้ปฏิบัติหน้าที ดังกล่าว  พร้อมทั้งชื อบุคคลที ได้รับ
มอบหมายจากกิจการที สังกัดน้ันให้ปฏิบัติหน้าที ดังกล่าวด้วย 
 ทั้งน้ี ใหแ้นบข้อมูลของผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวโดยมีรายละเอียดตามที ปรากฏ 
ในเอกสารแนบด้วย 
 (2)  ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบว่า ได้ดูแลให้ผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้างาน
ตรวจสอบภายในมีวุฒิการศึกษา ประสบการณ ์การอบรมที เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที ดังกล่าว 
แล้วหรือไม่ อย่างไร 
 (3)  การแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบหรือไม่  กรณีที ไม่ได้เป็นหน้าที ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
บริษัทมีแนวปฏิบัติอย่างไร   
 

                                           
11  กรอบแนวทางปฏิบัติด้านการควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission : 
COSO) ก าหนดองค์ประกอบหลักที จ าเป็นในการควบคุมภายในไว้ 5 ด้าน ได้แก่ (1) การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)  
(2) การประเมินความเสี ยง (Risk Assessment)  (3) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)  (4) ระบบสารสนเทศและ 
การสื อสารข้อมูล (Information & Communication)  และ (5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 
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12.  รายการระหว่างกัน (ถ้ามี)   

 ให้เปิดเผยรายการระหว่างกันในช่วง 3 ปีที ผ่านมา12 โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 (1)  ระบุชื อกลุ่มบุคคลที อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะความสัมพันธ์ (เช่น เป็นบิดาของผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ เป็นบริษัทที ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นร้อยละสามสิบ) และเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน เช่น ลักษณะ 
ปริมาณ เงื อนไขของรายการระหว่างกัน อัตราดอกเบี้ย ราคาซือ้ ราคาขาย มูลค่าของรายการระหว่างกัน หรือ 
ค่าเช่าที เกิดขึ้นจริง พร้อมทั้งแสดงราคาประเมิน หรืออัตราค่าเช่า ที ประเมินโดยบุคคลที สาม หรือแสดงได้ว่า 
เป็นราคาที เป็นธรรม  ทั้งน้ี หากเป็นรายการระหว่างกันกับบริษัทร่วมหรือบริษัทย่อยที มีกรรมการ ผู้บริหาร  
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทที ออกหลักทรัพย์ถือหุ้นรวมกันไม่เกินร้อยละสิบ จะไม่เปิดเผย
ข้อมูลน้ันก็ได้ 
 (2) อธิบายความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการดังกล่าวว่าเป็นไปเพื อประโยชน์สูงสุด
ของบริษัทแล้วหรือไม่ อย่างไร โดยให้จัดให้มีความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในเรื องดังกล่าวด้วย 
 (3) อธิบายนโยบายและแนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคต  รวมทั้งการปฏิบัติ 
ตามข้อผูกพันที บริษัทให้ไว้ในหนังสือชี้ชวน 

(4)  ในกรณีที มีการแสดงราคาประเมินประกอบการท ารายการระหว่างกัน ให้บริษัทเปิดเผย
ข้อมูลเกี ยวกับทรัพย์สินที มีการประเมินราคาและราคาประเมิน  พร้อมทั้งให้แนบข้อมูลเกี ยวกับการประเมิน
ราคาดังกล่าว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 
 หมายเหตุ  
 (1)  หากหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทได้เปิดเผยรายการระหว่างกันตาม (1) 
ครบถ้วนแล้ว ไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลใน (1) ซ้ าในส่วนนี้ แต่ให้อ้างอิงไปถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินที เกี ยวข้อง 
 (2)  หากบุคคลที อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมรวมกันเกินกว่า 
ร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นที มีสิทธิออกเสียงของบริษัทดังกล่าว ให้อธิบายเหตุผลประกอบที ให้บุคคลที อาจมี
ความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวแทนการถือหุ้นของบริษัทโดยตรงด้วย 
 (3)  ในกรณีที รายการระหว่างกันมีจ านวนมากและแต่ละรายการมีมูลค่าน้อย  บริษัทอาจ 
จัดกลุ่มรายการดังกล่าวตามความเหมาะสมของแต่ละธุรกิจ เช่น ธนาคารพาณิชย์สามารถจัดกลุ่มของรายการ 
รับฝากเงินจากบุคคลที อาจมีความขัดแย้งไว้ด้วยกัน 
  

                                           
12  บริษัทอาจเลือกเปิดเผยรายละเอียดรายการระหว่างกันเฉพาะปีล่าสุด พร้อมทั้งระบุข้อความให้ผู้ถือหุ้นและ/หรอืผู้ลงทุนสามารถดู
ข้อมูลย้อนหลังเพื อเปรียบเทียบข้อมูล 3 ปีได้จากเว็บไซต์ของบริษัทก็ได้ ส าหรับบริษัทที ไดร้ับอนุญาตจากส านกังานให้ออกและเสนอ
ขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นไป ซึ งยังมิได้จัดท าและเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันย้อนหลัง 3 ปี
ตามหลักเกณฑ์เดิม ให้เปิดเผยข้อมูลเท่าที มีการจดัท าและเปิดเผยไปพลางก่อน สามารถทยอยเปิดเผยข้อมูลรายการดังกล่าวในแบบ
แสดงรายการข้อมูลประจ าปีที จดัส่งให้แต่ละปีไปจนกว่าจะครบ 3 ป ี
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ส่วนที่ 3 
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน  

 
13. ข้อมูลทางการเงินที่ส าคัญ  

 ให้แสดงข้อมูลจากงบการเงินและอัตราส่วนทางการเงินที ส าคัญที สะท้อนถึงฐานะการเงิน
และผลการด าเนินงานในธุรกิจหลักของบริษัทและบริษัทย่อย โดยอย่างน้อยต้องมีข้อมูลเปรียบเทียบ 3 ป ี
ที ผ่านมา13 (หรือเท่าที มีการด าเนินงานจริง) 

 ทั้งน้ี บริษัทอาจพิจารณาแสดงข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลังเพิ มเติมได้ หากบริษัทเห็นว่า  
การเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน 3 ปีที ผ่านมา (หรือเท่าที มีการด าเนินงานจริง) ยังไม่เพียงพอที จะแสดงให้ 
เห็นถึงแนวโน้มในอนาคต และอาจท าให้เกิดความเข้าใจที คลาดเคลื อนต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
ของบริษัทได้  
 หมายเหตุ 
 (1) ในกรณีที บริษัทที ออกหลักทรัพย์มีการเปลี ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นหรือโครงสร้าง
การด าเนินงาน หรือขนาดของธุรกิจของบริษัทหรือบริษัทย่อยอย่างมีนัยส าคัญ  และงบการเงินข้างต้นไม่สะท้อน
ผลการด าเนินงานหรือฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยตามโครงสร้างใหม่ ให้บริษัทจัดท างบการเงินรวม
เสมือนบริษัทได้จัดโครงสร้างใหม่ในลักษณะที ให้ข้อมูลที เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน โดยหากตอ้งตั้งสมมติฐาน
เพิ มเติมให้ระบุด้วย  ทั้งน้ี ต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีที ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานตรวจสอบและแสดงความเหน็ 
หรือแสดงความเชื อมั นต่องบการเงินรวมเสมือนดังกล่าวแล้วแต่กรณี เว้นแต่ไม่สามารถจัดท าได้ ให้ระบุเหตุผล
หรือแสดงข้อมูลอื นที เป็นประโยชน์เพิ มเติมด้วย 
 (2)   การจัดท าประมาณการงบการเงินในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีน้ี ให้เป็นไปตาม 
ความสมัครใจของบริษัท และจะจดัท าเป็นระยะเวลาใดก็ได้ แต่หากประสงค์จะจัดท าและเปิดเผย  บริษัทต้องจัดท า
ประมาณการด้วยความระมัดระวัง เพื อให้มั นใจว่าสมมติฐานที ใช้จัดท าประมาณการน้ันสมเหตุสมผล โดยต้องแสดง
สมมติฐานพร้อมทั้งค าอธิบายไว้อย่างชัดเจนด้วย และในการจัดท าแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีในปถัีดไป 
บริษัทต้องอธิบายว่าผลการด าเนินงานและฐานะการเงินที เกิดขึ้นจริง แตกต่างจากประมาณการที ท าไว้อย่างไร   
ทั้งน้ี หากประมาณการดังกล่าวจัดท าขึ้นโดยมีเหตุอันควรทราบอยู่แล้วว่า สมมติฐานน้ันไม่สมเหตุสมผล  
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีดังกล่าวอาจเข้าข่ายอันเป็นเทจ็ หรือท าให้ผู้อื นส าคัญผิดในข้อเท็จจริง  
ซึ งบริษัทอาจเข้าข่ายฝ่าฝืนมาตรา 240 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 

                                           
13 ส าหรับบริษัทที ไดร้ับอนุญาตจากส านักงานให้ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นไป  
ซึ งยังมิได้จัดท างบการเงินย้อนหลัง 3 ปี โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที รับความเห็นชอบจากส านักงานตามหลักเกณฑ์เดิม 
ให้เปิดเผยข้อมูลเท่าที มีการจัดท าและเปิดเผยไปพลางก่อน สามารถทยอยเปิดเผยข้อมูลจากงบการเงินดังกล่าวในแบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจ าปีที จัดส่งให้แต่ละปีไปจนกว่าจะครบ 3 ปี 
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 อนึ ง หากบริษัทประสงค์จะเปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลใด ๆ ที เกี ยวกับแนวโน้มหรือ 
ประมาณการผลการด าเนินงานของบริษัทในเชิงตัวเลขต่อนักวิเคราะห์หรือผู้ลงทุน บริษัทต้องจัดท าและแสดง
ประมาณการดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีด้วย 

14.  การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis: MD&A) 

 ให้เปิดเผยการวิเคราะห์และอธิบายถึงการด าเนินงานและฐานะทางการเงินในมุมมองของ 
ฝ่ายจัดการ โดยระบุสาเหตุและปัจจัยที เกี ยวข้องด้วย อย่างน้อยในประเด็นดังต่อไปน้ี  ทั้งน้ี สามารถใช้กราฟ 
หรือภาพประกอบการอธิบายตามความเหมาะสมด้วยก็ได้ และในกรณีที บริษัทมีสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ
มากกว่า 1 สาย/กลุ่ม ให้วิเคราะห์และอธิบายถึงการด าเนินการในแต่ละสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ 
ที มีนัยส าคัญด้วย 

 14.1 ให้วิเคราะห์การด าเนินงานและฐานะทางการเงิน การเปลี ยนแปลงที ส าคัญ ปัจจัยที เป็น
สาเหตุหรือมีผลต่อฐานะการเงิน การด าเนินงาน หรือการเปลี ยนแปลงดังกล่าว ในช่วงปีที ผ่านมา  โดยใหอ้ธิบาย
เปรียบเทียบกับตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน (benchmark) ที ส าคัญด้วย   
 -  ส าหรับงบการเงินในช่วง 2 ปีก่อนหน้าน้ี ให้อธิบายประกอบเฉพาะกรณีที ฐานะการเงิน 
หรือผลการด าเนินงานดังกล่าวมีผลกระทบต่อฐานะการเงินหรือผลการด าเนินงานปัจจุบันของบริษัทอย่างมี
นัยส าคัญ   
 -  เพื อให้ผู้ลงทนุเข้าใจผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท  ขอให้อธิบาย 
อย่างน้อยเกี ยวกับภาพรวมของการด าเนินงาน ผลกระทบจากเหตุการณ์ส าคัญหรือปัจจัยส าคัญที ผ่านมา เช่น  
การรวมธุรกิจหรือกิจการ การยกเลิกหรือหยุดการด าเนินธุรกิจ การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ งสินทรัพย์ที มีนัยส าคัญ  
ผลการด าเนินงานและความสามารถในการท าก าไร สภาพคล่องและแหล่งเงินทุนของบริษัท คุณภาพของ
สินทรัพย์ การบริหารจัดการธุรกรรมนอกงบดุล การเปลี ยนแปลงหรือการเลือกใช้นโยบายการบัญชีที มีนัยส าคัญ 
ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีหรือความเห็นของผู้สอบบัญชีอย่างมีเงื อนไขต่อรายการบัญชีที เป็นสาระส าคัญ (ถ้ามี)  
รวมถึงผลการปฏิบัติตามแผนการด าเนินธุรกิจและเป้าหมายที ได้ก าหนดไว้เชื อมโยงกับข้อมูลทางการเงิน   
  -  หากบริษัทเคยแจ้งแผนการด าเนินงานหรือประมาณการงบการเงินไว้ในแบบแสดง
รายการข้อมูลหรือแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี ให้อธิบายผลการปฏิบัติตามแผนดังกล่าวด้วย  
 -  ในกรณีบริษัทมีการออกตราสารหน้ี ซึ งมีข้อก าหนดให้บริษัทต้องด ารงอัตราส่วน 
ทางการเงิน ให้บริษัทเปิดเผยว่า บริษัทสามารถด ารงอัตราส่วนดังกล่าวได้ตามข้อก าหนดหรือไม่  (แสดงข้อมูล
อัตราส่วนทางการเงินตามงบการเงินประจ างวดการบัญชีล่าสุดเปรียบเทียบกับอัตราส่วนที ต้องด ารงข้างต้น)   
ในกรณีที บริษัทไม่สามารถด ารงอัตราส่วนได้ตามข้อก าหนด ให้ระบุผลกระทบและการด าเนินการของบริษัท 

 14.2 ให้อธิบายปัจจัยหรือเหตุการณ์ที อาจมีผลต่อฐานะการเงินหรือการด าเนินงานอย่างมี 
นัยส าคัญในอนาคต (forward looking) ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยภายนอก เช่น แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจ  
ความเปลี ยนแปลงของภาวะตลาดหรืออุตสาหกรรม และปัจจัยภายใน เช่น นโยบาย กลยุทธ์ การบริหารงาน 
ของบริษัท การเปลี ยนแปลงข้อตกลงทางธุรกิจที อาจกระทบต่อการด าเนินงาน รวมทั้งปัจจัยอื น ๆ เพื อให้ 
ผู้ลงทุนสามารถเข้าใจและวิเคราะห์ทิศทางการด าเนินงานของบริษัทในอนาคตได้ 
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 ทั้งน้ี ในกรณีที บริษัทมีโครงการหรือการวิจัยพัฒนาที จะกระทบต่อผลการด าเนินงาน 
และฐานะการเงินในอนาคตอันใกล้ (ประมาณ 1 ปี)  ให้บริษัทอธิบายรายละเอียดของโครงการหรือการวิจัย 
และพัฒนาดังกล่าว เช่น ลักษณะโครงการ ผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือการปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมความคืบหน้า   
ผลกระทบที อาจมีต่อผลการด าเนินงานและฐานะการเงินด้วย 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 การรับรองความถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีน้ันให้กรรมการ 
ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท ลงลายมือชื อพร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจ าปี  พร้อมทั้งมอบอ านาจให้บุคคลใดลงนามก ากับเอกสารในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีแทนด้วย 
โดยให้ใช้ข้อความและรูปแบบ ดังน้ี 

“บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีฉบับน้ีแล้ว ด้วยความระมัดระวัง 
บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผู้อื นส าคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูล  
ที ควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ  นอกจากน้ี บริษัทขอรับรองว่า 

(1)  งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี  
ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญเกี ยวกับฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสด 
ของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว  

(2)  บริษัทไดจั้ดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที ดี เพื อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูล 
ในส่วนที เป็นสาระส าคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแล 
ให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว 

(3)  บริษัทไดจั้ดให้มีระบบการควบคุมภายในที ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตาม 
ระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที      
ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี ยนแปลงที ส าคัญ
ของระบบการควบคุมภายใน  รวมทั้งการกระท าที มิชอบที อาจมีผลกระทบต่อการจัดท ารายงานทางการเงิน 
ของบริษัทและบริษัทย่อย 

ในการน้ี เพื อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที บริษัท 
ได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้        เป็นผู้ลงลายมือชื อก ากับเอกสารนี้ 
ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื อของ          ก ากับไว้ บริษัทจะถือว่า 
ไม่ใช่ข้อมูลที บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น 

                      ชื อ             ต าแหน่ง                 ลายมือชื อ** 
1.                                                                                             
2.                                                                                        
3.                                                                                             

                      ชื อ             ต าแหน่ง                 ลายมือชื อ 

ผู้รับมอบอ านาจ                                                                                              

                                           
 ให้แนบเอกสารหลักฐานประกอบด้วย  ทั้งนี้ แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปนีี้เปน็ข้อมูลที ส าคญัที ผู้ลงทุน 
  ใช้ประกอบการตัดสินใจลงทนุ บริษทัจึงควรเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัทพจิารณาก่อนที จะส่งให้ส านักงาน 
** พร้อมทั้งประทับตราบรษิัท (ถา้มี)  
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 ทั้งน้ี มาตรา 89/20 *** แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  
ซึ งแก้ไขเพิ มเติมโดยพระราชบญัญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที  4) พ.ศ. 2551 ก าหนดให้ 
กรรมการและผู้บริหารต้องร่วมกันรับผิดต่อบุคคลที ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในความเสียหายใด ๆ  
อันเกิดขึ้นเนื องจากการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นหรือประชาชนทั วไป โดยแสดงข้อความที เป็นเท็จในสาระส าคัญ
หรือปกปิดข้อความจริงที ควรบอกให้แจ้งในสาระส าคัญในกรณีของงบการเงินและรายงานเกี ยวกับฐานะการเงิน
และผลการด าเนินงานของบริษัทหรือรายงานอื นใดที ต้องเปิดเผยตามมาตรา 56 หรือมาตรา 199 โดยมิได้ 
จ ากัดความรับผิดไว้เฉพาะกรรมการและผู้บริหารที ลงลายมือชื อรับรองความถูกต้องของข้อมูลในเอกสารดังกล่าว 
เท่าน้ัน  อย่างไรก็ดี กรรมการหรือผู้บริหารซึ งสามารถพิสูจน์ได้ว่าโดยต าแหน่งหน้าที ตนไม่อาจล่วงรู้ถึงความแท้จริง 
ของข้อมูลหรือการขาดข้อมูลที ควรต้องแจ้งน้ัน ยอ่มไม่มีความรับผิดตามมาตรา 89/20 
 
  หมายเหตุ  *** ใช้บังคับกับบริษัทที อยู่ภายใต้บังคับของหมวด 3/1 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ งแก้ไขเพิ มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
(ฉบบัที  4) พ.ศ. 2551 เท่าน้ัน 
 

หมายเหตุ  : แบบ 56-1 ท้ายประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที  ทจ.   /2561 เรื อง หลักเกณฑ์ เงื อนไข และ
วิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทที ออกหลักทรัพย์  
(ฉบับที    ) ลงวันที     ธันวาคม พ.ศ. 2561 ยังคงสาระส าคัญส่วนใหญ่ตามแบบ 56-1 ฉบับเดิม แต่ได้ปรับปรุงให้
บริษัทเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลเพิ มเติมดังต่อไปน้ี  (1) ข้อมูลส าคัญอื นในกรณีบริษัทที มีการออกและเสนอขาย 
ตราสารหน้ีต่อประชาชนทั วไป  (2) การเปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร ก าหนดให้เปิดเผยนโยบาย
และวิธีการก าหนดค่าตอบแทนและโครงสร้างค่าตอบแทนเพิ มเติม  (3) งบการเงินก าหนดให้เปิดเผยงบการเงิน  
3 ปีย้อนหลัง และต้องตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีที ส านักงานให้ความเห็นชอบ แต่หากบริษัทจดทะเบียนใด 
ยังมีงบการเงินดังกล่าวไม่ครบ 3 ปี ทยอยเปิดเผยข้อมูลเท่าที มีไปก่อนจนครบ 3 ปีย้อนหลังในที สุด  (4) รายการ
ระหว่างกันก าหนดให้เปิดเผยข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี แต่ให้บริษัทจดทะเบียนมีทางเลือกไม่ต้องน าข้อมูลย้อนหลัง 
มาเปิดเผยทั้งหมด แต่ใช้การอ้างอิงให้ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลย้อนหลังจากรายงานของปีก่อนได้  และ (5) 
ความสัมพันธ์กับสหภาพแรงงานก าหนดให้เปิดเผยความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและสหภาพแรงงาน  
ตามที ปรากฏในข้อ 6.2.2  ข้อ 8.4  ข้อ 8.5  ข้อ 12  และข้อ 13 ตามล าดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 28 - 

 

 เอกสารแนบ 1 
(แก้ไขโดยประกาศ ทจ. 36/2561) 

 

รายละเอียดเกี ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม ผู้ที ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชี 
และการเงิน ผู้ที ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบัญชีและเลขานุการบริษัท 

 1.  ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) ผู้ที ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุด 
ในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบัญชี และ
เลขานุการบริษัท  
 1.1  ให้แสดงรายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม ผู้ที ได้รับมอบหมายให้
รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแล 
การท าบัญชีของบริษัท และเลขานุการบริษัท ดังน้ี 
 (1)  ชื อ-สกุล / ต าแหน่ง / วันที ได้รับแต่งตั้ง / อายุ 
 (2)  คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม 
 (3)  สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)  
 (4)  ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  
 (5)  ประสบการณ์ท างาน โดยให้ระบุช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

 1.2  ให้อธิบายหน้าที ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทด้วย 

 1.3  กรณีเป็นบริษัทที ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื น (holding company)  
ให้แสดงรายชื อกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทย่อยที เป็นบริษัทที ประกอบธุรกิจหลัก   
ทั้งน้ี หากเป็น holding company ซึ งมีการบริหารจัดการแต่ละกลุ่มธุรกิจโดยบริษัทย่อยที เป็นศูนย์กลาง ให้แสดง
รายชื อกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทที เป็นศูนยก์ลาง บริษัทย่อยที ประกอบธุรกิจหลัก 
แต่ไม่ได้อยู่ภายใต้บริษัทที เป็นศูนย์กลาง และบริษัทย่อยภายในกลุ่มของบริษัทที เป็นศูนย์กลางซึ งขนาดของ
บริษัทดังกล่าวมีนัยส าคัญเมื อเทียบกับขนาดของ holding company โดยมีรายละเอียดเช่นเดยีวกับข้อมูลในข้อ 1.1 
นอกจากน้ี ให้ระบุให้ชัดเจนด้วยว่า กรรมการ ผู้บริหาร และผูมี้อ านาจควบคุมของบริษัทดังกล่าวรายใดเป็น
บุคคลที คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติส่งเข้าเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทดังกล่าว 
 หมายเหตุ 
 (1)  ส าหรับต าแหน่งกรรมการ ให้ระบุประเภทของกรรมการด้วย เช่น กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม
ผูกพันบริษัทตามที ก าหนดในหนังสือรับรอง  ส าหรับผู้ที ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชี
และการเงิน และผู้ที ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบัญชี ให้ระบุว่าเป็นผู้ที 
ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และผู้ที ได้รับมอบหมายให้รับผดิชอบโดยตรง
ในการควบคุมดูแลการท าบัญชี แล้วแต่กรณีด้วย  นอกจากน้ี ส าหรับเลขานุการบริษัท หากเป็นการใช้บริการ
หน่วยงานภายนอกบริษัท (outsource) (อาจเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลก็ได้) ให้ระบุชื อของนิติบุคคลหรือบุคคลที 
บริษัทแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานเป็นเลขานุการบริษัท พร้อมกับชื อบุคคลที ได้รับมอบหมายจากนิติบุคคลที สังกัดน้ัน
ให้ปฏิบัติงานดังกล่าวและต าแหน่งของบุคคลในนิติบุคคลที สังกัดด้วย 
 (2)  ให้ระบุคุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด โดยระบุวิชาเอก วิชาโท ชื อคณะและสถาบันการศึกษาของ
กรรมการ ผู้ที ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
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โดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบัญชี และเลขานุการบริษัท โดยให้ระบุคุณวุฒิทางการศึกษา รวมถึงวุฒิบัตร
หรือประกาศนียบัตรที เกี ยวข้อง และหากจบการศึกษาสูงกว่าหรือเทียบเท่าปริญญาตรี ให้เปิดเผยคุณวุฒิ 
ทางการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป  รวมถึงประวัติการอบรมโดยให้เปิดเผยสถาบันที ให้การอบรมและ 
หลักสูตรการอบรม ดังน้ี 
 -  ส าหรับกรรมการให้เปิดเผยประวัติการอบรมเกี ยวกับบทบาทหน้าที และทักษะของการเป็น
กรรมการ (เช่น การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)) 
 -  ส าหรบัผูท้ี ได้รบัมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงินให้เปิดเผยประวัติ
การอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมทางบัญชีและการเงิน (orientation) และการพัฒนาความรู้ต่อเนื อง 
ด้านบัญชี และส าหรับผู้ที ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบัญชีให้เปดิเผย
ประวัติการอบรมการพัฒนาความรู้ต่อเนื องด้านบัญชี โดยให้เปิดเผยจ านวนชั วโมงที มีเน้ือหาเกี ยวข้องกับ 
ด้านบัญชีเพิ มเติมด้วย ในกรณีที เป็นหลักสูตรที จัดอบรมเป็นการภายใน (in-house training) ให้ระบุความเห็น
ของคณะกรรมการตรวจสอบว่า หลักสูตรมีความสอดคล้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและจ านวนชั วโมง
อบรมของหลักสูตรดังกล่าวเป็นไปตามที ส านักงานก าหนดหรือไม่ อย่างไร  นอกจากน้ี ส าหรับผู้ที ได้รับ
มอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบัญชีให้เปิดเผยว่า เป็นผู้ท าบัญชีที มีคุณสมบัติ 
และเงื อนไขของการเป็นผู้ท าบัญชีตามหลักเกณฑ์ที ก าหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าด้วย 
 -  ส าหรับเลขานุการบริษัทให้เปิดเผยประวัติการอบรมเกี ยวกับบทบาทหน้าที และความรู้พื้นฐาน
ของเลขานุการบริษัท (เช่น การอบรมจากชมรมเลขานุการบริษัทไทย)  
 (3)  ให้ระบุการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยนับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที ยังไม่บรรลุ 
นิติภาวะของบุคคลดังกล่าว  รวมถึงหุ้นที มีบุคคลอื นใดถือหลักทรัพย์ไว้แทนกรรมการ ผู้บรหิาร หรือผู้มีอ านาจ
ควบคุม คู่สมรสหรือบุตรที ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวด้วย  ทั้งน้ี ให้ระบุจ านวนหุ้นทางอ้อม และ
จ านวนหุน้ที มีบุคคลอื นถือหุ้นไว้แทนแยกต่างหากจากกรณีถือหุ้นเองโดยตรงด้วย   
 (4)  ให้ระบุถึงความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารด้วยกัน โดยความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรสและความสัมพันธ์โดยการ 
จดทะเบียนตามกฎหมาย  ทั้งน้ี ให้ระบเุฉพาะความสัมพันธ์ล าดับ บิดา มารดา คู่สมรส บุตร พี น้อง ลุง ป้า น้า อา 
รวมทั้งคู่สมรส และบุตรของบุคคลดังกล่าว 
 (5)  ให้ระบุประสบการณ์ของกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจควบคุม ผู้ที ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ 
สูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และผู้ที ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบัญชี 
อย่างน้อยดังน้ี 
 (ก)  ประสบการณ์ท างานที เกี ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย แล้วแต่กรณี   
อย่างน้อยในระยะ 5 ปีย้อนหลัง  ทั้งน้ี ส าหรับผู้ที ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและ
การเงิน และผู้ที ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบัญชีให้เปิดเผยประสบการณ์
ท างานด้านบัญชีหรือการเงิน หรือด้านใด ๆ แล้วแต่กรณี โดยประสบการณ์ท างานที เกี ยวข้องกับด้านบัญชี 
หรือการเงินภายในระยะ 5 ปีย้อนหลัง หรือประสบการณ์ท างานใด ๆ ที มีประโยชน์โดยตรงต่อการด าเนินกิจการ
ภายในระยะ 7 ปีย้อนหลัง ในกรณีที เป็นประสบการณ์ท างานของผู้ที ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุด 
ในสายงานบัญชีและการเงินเป็นประสบการณ์ท างานด้านใด ๆ ให้ระบุความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบว่า 
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ประสบการณ์ดังกล่าวเป็นประสบการณ์ท างานที เป็นประโยชน์โดยตรงตอ่การด าเนินกิจการและระยะเวลา 
การท างานดังกล่าวเป็นไปตามที ประกาศก าหนดหรือไม่ อย่างไร 
 (ข)  หากมีการด ารงต าแหน่งใด ๆ ในปีที ผ่านมาที ได้รับค่าตอบแทนในกิจการหรือองค์กรอื นที มี
วัตถุประสงค์หลักในการแสวงหาก าไร โดยการด ารงต าแหน่งดังกล่าวกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยส าคัญ
ให้กับบริษัท เช่น การด ารงต าแหน่งที มีลักษณะประจ าหรือต่อเนื อง เป็นต้น  ทั้งน้ี ให้ระบุชื อกิจการ องค์กร 
และต าแหน่งไว้ด้วย  และให้เปิดเผยต าแหน่งหรืออาชีพหลักด้วย (ถ้ามี) (ในกรณีเป็นการด ารงต าแหน่ง 
ในหลายบริษัทที เป็นบริษัทใหญ่ บริษัทย่อยกันในกลุ่ม อาจเปิดเผยเป็นกลุ่มบริษัท พร้อมทั้งระบุจ านวน 
ไว้ด้วยก็ได้)  ในกรณีที ผู้ที ได้รับมอบหมายให้รับรับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และผู้ที ได้รับ
มอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบัญชี ซึ งไม่ได้เป็นกรรมการ ผู้บริหารไม่ต้องเปิดเผย
ข้อมูลข้างต้น 
 (ค)  กรณีที กรรมการอิสระของบริษัทด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
หรือบริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ให้ระบุไว้ด้วย 

2.  ในกรณีที กรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุมรายใดด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร 
ในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที เกี ยวข้องหลายบริษัท ให้แสดงข้อมูลการด ารงต าแหน่งของกรรมการ 
ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุม ตามตารางดังน้ี 

 

รายชื อบริษัท บริษทั บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัที เกี ยวข้อง 
รายชื อ  1 2 3 1 2 3 1 2 3 

ตัวอย่าง 
นาย ก. 
นาย ข. 

 
// 
/ 

 
X 

 
 
/ 

 
/ 

 
 
/ 

 
 
/ 

 
 
/ 

 
X 

  

หมายเหตุ  
1. / = กรรมการ   X = ประธานกรรมการ // = กรรมการบริหาร 
2. บริษทัที เกี ยวข้อง ใหห้มายถึง นิยามนิติบุคคลของบคุคลที อาจมคีวามขัดแย้งของประกาศนี้ 

3.  ประวัติกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุม 
 ให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลประวัติการถูกลงโทษของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุม 
ในช่วง 5 ปีที ผ่านมา เนื องจากการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
พ.ศ. 2535  หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546  ทั้งน้ี เฉพาะความผิดในเรื องดังต่อไปน้ี 
 (1)  การกระท าการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลนิเล่ออย่างร้ายแรง 
                    (2)  การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที อาจท าให้ส าคัญผิด หรือปกปิด
ข้อความจริงที ควรบอกให้แจ้งในสาระส าคัญซึ งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือ 
ผู้ที เกี ยวข้อง 
 (3)  การกระท าอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญา 
ซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระท าดังกล่าว 
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หมายเหตุ  : 1. เอกสารแนบ 1 ของแบบ 56-1 ท้ายประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที  ทจ. 38/2559   
เรื อง  หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
ของบริษัทที ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที  8) ลงวันที  6 กันยายน พ.ศ. 2559 ยังคงสาระส าคัญส่วนใหญ่ตาม 
เอกสารแนบ 1 ฉบับเดิม แต่ได้ปรับปรุงให้บริษัทสามารถเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลเกี ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร  
ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ให้ครบถ้วนตามที ก าหนดโดยไม่จ ากัดรูปแบบของการเปิดเผย  
รวมทั้งปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการด ารงต าแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจควบคุม  
ให้ครอบคลุมถึงการด ารงต าแหน่งใด ๆ ในปีที ผ่านมาในกิจการหรือองค์กรอื นที มีลักษณะตามหมายเหตุ (5) (ข) 

2. เอกสารแนบ 1 ของแบบ 56-1 ท้ายประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที  ทจ. 36/2561   
เรื อง  หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
ของบริษัทที ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที  12) ลงวันที  18 เมษายน พ.ศ. 2561 ยังคงสาระส าคัญส่วนใหญ่ตาม 
เอกสารแนบ 1 ฉบับเดิม แต่ได้ปรับปรุงให้บริษัทเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลเกี ยวกับผู้ที ได้รับมอบหมาย 
ให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และผู้ที ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุม 
ดูแลการท าบัญชีตามข้อ 1 หมายเหตุข้อ (1) (2) (5) (ก) (ข) 
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 เอกสารแนบ 2 
 
รายละเอียดเกี ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 
 

ให้แสดงรายชื อกรรมการของบริษัทย่อยตามตาราง ดังน้ี 
 
รายชื อบริษัทย่อย 

รายชื อกรรมการ 
บริษทั …. บริษทั …. บริษทั …. 

ตัวอย่าง    
นาย ก. // / / 
นาย ข. / X  
 หมายเหต ุ

1. / = กรรมการ   X = ประธานกรรมการ // = กรรมการบริหาร 
 2.  บริษทัย่อย ใหห้มายถึง บริษทัย่อยที มีนัยส าคัญ เช่น มีรายได้เกินกว่าร้อยละ 10 ของรายได้รวม 
ตามงบก าไรขาดทนุรวมของปีบญัชีล่าสุด 
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  เอกสารแนบ 3 
 
รายละเอียดเกี ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท 
 

 ให้แสดงรายละเอียดของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงาน 
ของบริษัท (ถ้ามี) โดยให้มีสาระส าคัญในเรื องดังต่อไปน้ี  

1. กรณีเป็นพนักงานภายในบริษัท 
 (1)  ให้ระบุรายละเอียดเกี ยวกับชื อของบุคคลที ได้รับมอบหมายจากบริษัทให้ปฏิบัตงิาน 

เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายในหรือหัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท และต าแหน่ง  
  (2)  คุณวุฒิทางการศึกษา โดยให้รวมถึงวุฒิบัตร หรือประกาศนียบัตรที เกี ยวข้องด้วย   
หากจบการศึกษาสูงกว่าหรือเทียบเท่าปริญญาตรี ให้เปิดเผยคุณวุฒิทางการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป 
  (3)  ประสบการณ์การท างาน และการฝึกอบรมที เกี ยวข้อง  
  (4)  ส าหรับหัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงาน ให้ระบหุน้าที ความรับผิดชอบด้วย 

2. กรณีใช้บริการหน่วยงานภายนอก (outsource) 
  (1)  ให้ระบุรายละเอียดเกี ยวกับชื อของนิติบุคคลหรือบคุคลที ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทให้ปฏิบัติงาน 
เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายในหรือหัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท แล้วแต่กรณี 
  (2)  ให้ระบุชื อของบุคคลที ได้รับมอบหมายจากนิติบุคคลที สังกัดให้ปฏิบัติงานเป็นหัวหน้างาน 
ตรวจสอบภายในหรือหัวหน้างานก ากบัดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท แล้วแต่กรณี  และต าแหน่งในนิติบุคคล 
ที สังกัด  พร้อมทั้งแสดงรายละเอียดของบุคคลดังกล่าวตามแนวทางที ก าหนดไว้ในข้อ 1 ข้างต้นด้วย  



- 34 - 

 

  เอกสารแนบ 4 
 

รายละเอียดเกี ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 
 
 กรณีที บริษัทมีการแสดงหรือประสงค์จะเปิดเผยราคาประเมินในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี  
เช่น การแสดงราคาประเมินประกอบการท ารายการระหว่างกัน บริษัทมีการปรับโครงสร้างการด าเนินธุรกิจ  
อันเป็นผลให้มีการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ งทรัพย์สินและประสงค์จะเปิดเผยราคาประเมินที เกี ยวข้อง  
บริษัทมีการตีราคาทรัพยส์ินใหม่ในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชี เป็นต้น  ให้บริษัทแสดงรายละเอียดของ 
ข้อมูลการประเมินราคาดังกล่าวโดยมีสาระส าคัญในเรื อง ดังน้ี 

(1)  ทรัพย์สินที มีการประเมินราคาและราคาประเมิน ซึ งจัดท าขึ้นล่วงหน้าก่อนการท ารายการน้ัน 
ไม่เกิน 6 เดือน 

(2)  ชื อผู้ที ท าหน้าที ประเมินราคาทรัพย์สิน ซึ งได้แก่ ที ปรึกษาทางการเงินหรือบริษัทประเมิน 
มูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนที อยู่ในบัญชีรายชื อที ส านักงานให้ความเห็นชอบ หรือผู้เชี ยวชาญเฉพาะด้าน 
ที ส านักงานให้การยอมรับ แล้วแต่กรณี 

(3)  ชื อผู้ควบคุมการปฏิบัติงานหรือผู้ประเมินหลัก แล้วแต่กรณี ที เป็นผู้ลงลายมือชื อในรายงาน 
ซึ งต้องอยู่ในบัญชีรายชื อที ส านักงานให้ความเห็นชอบ  ทั้งน้ี ในกรณีที ผู้ที ท าหน้าที ประเมินราคาทรัพย์สิน 
เป็นที ปรึกษาทางการเงินหรือเป็นบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุน 

(4)  วัตถุประสงค์การประเมินราคาทรัพย์สิน ซึ งต้องเปน็ไปเพื อวัตถุประสงค์สาธารณะในกรณีที เป็น
รายงานประเมินราคาทรัพย์สินที จัดท าโดยบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุน หรือมีค ายินยอมของผู้ที  
ท าหน้าที ประเมินราคาทรัพย์สินให้เผยแพร่ความเห็นน้ันได้ ในกรณีที เป็นรายงานประเมินราคาทรัพย์สิน 
ที จัดท าโดยที ปรึกษาทางการเงินหรือผู้เชี ยวชาญเฉพาะด้าน 
 (5)  วันที ในรายงานประเมินราคาทรัพย์สิน 
 


