
 
แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลกัทรัพย์ 

(แบบ 69-1)   
 

บริษทั .......... (ช่ือไทย/องักฤษของบริษทัท่ีเสนอขายหลกัทรัพย์) …… 
เสนอขาย 

...................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 

 
( - ใหร้ะบุลกัษณะท่ีสาํคญัของหลกัทรัพยท่ี์เสนอขาย เช่น ประเภทหลกัทรัพย ์จาํนวน ราคาเสนอขายต่อหุน้/หน่วย  
และในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายใหเ้ฉพาะบุคคลท่ีกาํหนด (placement) ใหร้ะบุบุคคลท่ีเสนอขายหลกัทรัพย ์
ในลกัษณะดงักล่าวไวด้ว้ย 
  - ใหร้ะบุรายละเอียดสาํคญัอ่ืนของการเสนอขายหลกัทรัพย ์เช่น บริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์(เฉพาะกรณีผูถื้อหลกัทรัพยเ์ดิม 
นาํหลกัทรัพยอ์อกเสนอขาย ) ท่ีปรึกษาทางการเงิน ผูจ้ดัการการรับประกนัการจาํหน่าย  ผูป้ระกนัการจาํหน่าย  
วนัท่ีแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรัพยมี์ผลใชบ้งัคบั เง่ือนไขการยกเลิกการเสนอขา ยกรณีท่ีมี  
จาํนวนหลกัทรัพยท่ี์ขายไดน้อ้ยกวา่จาํนวนหลกัทรัพยข์ั้นตํ่าท่ีบริษทักาํหนด เหตุในการยกเลิกการเสนอขายหลกัทรัพย์ 
และการจองซ้ือหลกัทรัพย ์เป็นตน้) 
 - ให้มคี าเตอืนผู้ลงทุนว่า  

“ก่อนตดัสินใจลงทุน ผูล้งทุนตอ้งใชวิ้จารณญาณในการพิจารณาขอ้มลูรายละเอียดเก่ียวกับผูอ้อกหลกัทรัพย  ์
และเง่ือนไขของหลกัทรัพย ์ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนและความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งเป็นอยา่งดี การมีผลใชบ้งัคบั
ของแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรัพยน้ี์ มิไดเ้ป็นการแสดงวา่คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน หรือสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์
แนะนาํใหล้งทุนในหลกัทรัพยท่ี์เสนอขาย หรือมิไดป้ระกนัราคาหรือผลตอบแทนของหลกัทรัพยท่ี์เสนอขาย  
หรือรับรองความครบถว้นและถกูตอ้งของขอ้มลูในแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรัพยน้ี์แต่อยา่งใด  
ทั้งน้ี การรับรองความถกูตอ้งครบถว้นของขอ้มลูในแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรัพยน้ี์เป็นความ
รับผิดชอบของผูเ้สนอขายหลกัทรัพย ์

หากแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรัพยมี์ขอ้ความหรือรายการท่ีเป็นเทจ็ หรือขาดขอ้ความ 
ท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั ผูถื้อหลกัทรัพยท่ี์ไดซ้ื้ อหลกัทรัพยไ์ม่เกินหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีแบบแสดงรายการขอ้มลู 
การเสนอขายหลกัทรัพยมี์ผลใชบ้งัคบัและยงัเป็นเจา้ของหลกัทรัพยอ์ยู ่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษทัหรือ 
เจา้ของหลกัทรัพยไ์ดต้ามมาตรา 82 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ทั้งน้ี ภายในหน่ึงปี 
นบัแต่วนัท่ีไดรู้้หรือควรจะไดรู้้วา่แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรัพยเ์ป็นเทจ็หรือขาดขอ้ความท่ีควรตอ้งแจง้
ในสาระสาํคญั แต่ไม่เกินสองปีนบัจากวนัท่ีแบบแสดงรายการขอ้มลูดงักล่าวมีผลใชบ้งัคบั” 
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- กรณีการเสนอขายที่มกีารจดัสรรหุ้นส่วนเกนิ (green shoe option) ให้มข้ีอความดงันีด้้วย 
 “บริษทัท่ีออกหลกัทรัพยห์รือผูถื้อหุน้เดิม (แลว้แต่กรณี) จะใหสิ้ทธิผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพยซ้ื์อหุน้ภายหลงั 
การเสนอขายหุน้ท่ีจดัจาํหน่าย เพ่ือใหผู้จ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพยส์ามารถจดัสรรหุน้ส่วนเกินจาํนวนได ้และ 
การดาํเนินการดงัก ล่าวจะทาํใหมี้ความตอ้งการซ้ือหลกัทรัพยม์ากข้ึนเม่ือราคาหลกัทรัพยต์ํ่ากวา่ราคาเสนอขาย  
และหากราคาหลกัทรัพยสู์งกวา่ราคาเสนอขายอาจจะมีปริมาณหลกัทรัพยท่ี์สามารถนาํมาซ้ือขายไดม้ากข้ึน” 
 
หมายเหตุ  แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรัพย ์(แบบ 69-1) น้ี เป็นขอ้มลูขั้นตํ่าท่ีบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์
(“บริษทั”) ตอ้งเปิดเผย  โดยขอใหบ้ริษทัพิจารณาขอ้แนะนาํ คู่มือการจดัทาํ หรือแบบสอบทานการเปิดเผยขอ้มลู 
ในแบบ 69-1 ท่ีจดัไวบ้นเวบ็ไซตข์องสาํนกังาน (ถา้มี) เพ่ือประกอบการจดัทาํดว้ย  ทั้งน้ี บริษทัสามารถใชข้อ้แนะนาํ 
คู่มือการจดัทาํ หรือแบบสอบทานการเปิดเผยขอ้มลูสาํหรับแบบ 56-1 ท่ีอยูบ่นเวบ็ไซตข์องสาํนกังาน เป็นแนวทาง 
ในการจดัทาํขอ้มลูในส่วนท่ี 2.2 ถึง 2.4 ของแบบ 69-1 ได ้เน่ืองจากขอ้มลูท่ีเปิดเผยส่วนใหญ่เป็นขอ้มลูในลกัษณะ
เดียวกนั 
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สารบัญ 
หน้า 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary) 
 

ส่วนที่ 2 บริษทัที่ออกหลกัทรัพย์ 
 

 ส่วนที่ 2.1  วตัถุประสงค์การใช้เงนิ 
 

 ส่วนที่ 2.2  การประกอบธุรกจิ 
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
2. ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 
3. ปัจจยัความเส่ียง 
4. การวิจยัและพฒันา 
5. ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ 
6. โครงการในอนาคต 
7. ขอ้พิพาททางกฎหมาย 
8. ขอ้มลูสาํคญัอ่ืน 

 

 ส่วนที่ 2.3  การจดัการและการก ากบัดูแลกจิการ 
9. ขอ้มลูหลกัทรัพยแ์ละผูถื้อหุน้ 
10. โครงสร้างการจดัการ 
11. การกาํกบัดูแลกิจการ 
12. ความรับผิดชอบต่อสงัคม 
13. การควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 
14. รายการระหวา่งกนั 

 

 ส่วนที่ 2.4 ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน  
15. ขอ้มลูทางการเงินท่ีสาํคญั 
16. การวิเคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจดัการ   

 

ส่วนที่ 3  ข้อมูลเกีย่วกบัการเสนอขายหลกัทรัพย์ 
1. รายละเอียดของหลกัทรัพยท่ี์เสนอขาย 
2. ขอ้จาํกดัการโอนหลกัทรัพยท่ี์เสนอขาย 
3. ท่ีมาของการกาํหนดราคาหลกัทรัพยท่ี์เสนอขาย 
4. ขอ้มลูทางการเงินเพ่ือประกอบการประเมินราคาหุน้ท่ีเสนอขาย 
5. ราคาหุน้สามญัในตลาดรอง 
6. การจอง การจาํหน่าย และการจดัสรร 
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สารบัญ (ต่อ) 
หน้า 

 

ส่วนที่ 4  การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 

เอกสารแนบ 
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทั 
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบริษทัยอ่ย 
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน และหวัหนา้งานกาํกบัดูแล 
  การปฏิบติังานของบริษทั (compliance)  
เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเก่ียวกบัรายการประเมินราคาทรัพยสิ์น 
 
 



ส่วนที่ 1 
ข้อมูลสรุป (executive summary) 

 
ใหส้รุปสาระสาํคญัของขอ้มลูในส่วนท่ี 2 บริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์และส่วนท่ี 3 การเสนอขาย 

หลกัทรัพยโ์ดยยอ่ เพ่ือใหผู้ล้งทุนเขา้ใจภาพรวมของการดาํเนินธุรกิจของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยแ์ละ 
หลกัทรัพยท่ี์เสนอขาย (ควรสรุปขอ้มลูใหอ้ยูภ่ายใน 1 หนา้กระดาษ) 

(ผู้ลงทุนควรอ่านรายละเอียดข้อมลูในส่วนท่ี 2 และ ส่วนท่ี 3 ก่อนตัดสินใจจองซ้ือหลกัทรัพย์) 



ส่วนที ่2 บริษัททีอ่อกหลกัทรัพย์ 
 

ส่วนที ่2.1 
วตัถุประสงค์การใช้เงิน 

 
บริษทั   ประกอบธุรกิจ       

โดยมีท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ท่ี          
เลขทะเบียนบริษทั     Home Page (ถา้มี)     
โทรศพัท ์    โทรสาร      
มีวตัถุประสงคใ์นการนาํเงินท่ีไดจ้ากการเสนอขายหลกัทรัพยค์ร้ังน้ีประมาณ  ลา้นบาท ไปใชด้งัน้ี 

 วตัถุประสงคก์ารใชเ้งิน  จาํนวนเงิน ระยะเวลาท่ีใชเ้งินโดยประมาณ 
1. 
2. 
3. 



ส่วนที ่2.2 
การประกอบธุรกจิ 

 
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 
  ใหอ้ธิบายภาพรวมท่ีมาและลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษทั หรือกลุ่มบริษทั  
ซ่ึงประกอบดว้ยบริษทั  บริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม ท่ีดาํเนินงานอยูใ่นปัจจุบนั หรือกาํลงัจะดาํเนินงาน  
แลว้แต่กรณี  โดยใหอ้ธิบายในประเดน็ดงัต่อไปน้ีดว้ย 
 1.1 วิสยัทศัน ์วตัถุประสงค ์เป้าหมาย หรือกลยทุธ์ในการดาํเนินงานของบริษทัหรือ 
กลุ่มบริษทัในภาพรวม ตามท่ีคณะกรรมการบริษทักาํหนด (ถา้มี)  โดยอธิบายเท่าท่ีบริษทัเห็นวา่เหมาะสม 
เพ่ือใหผู้ล้งทุนเขา้ใจ และใชเ้ป็นแนวทางในการติดตามทิศทางการดาํเนินธุรกิจของบริษทัต่อไป 
  ทั้งน้ี สาํหรับการอธิบายเป้าหมายการดาํเนินธุรกิจขา้งตน้  ใหอ้ธิบายเป้าหมายการดาํเนิน
ธุรกิจท่ีบริษทัมุ่งหวงัไวใ้นระยะเวลา 3-5 ปีขา้งหนา้ (อาจเป็นขอ้มลูในเชิงตวัเลขหรือไม่กไ็ด้) และจะมีการ
อธิบายความคืบหนา้ของการดาํเนินงานตามเป้าหมายในการเปิดเผยขอ้มลูเพ่ิมเติมในแบบ 56-1 ของแต่ละปี  
เช่น บริษทัมีแผนท่ีจะมีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 20 ภายใน 3 ปีขา้งหนา้ หรือบริษทัมีแผนท่ีจะพฒันาเทคโนโลยี
การผลิตเพ่ือลดตน้ทุนการผลิตลงร้อยละ 10 ภายในปีน้ี เป็นตน้ 
 1.2 การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีสาํคญั   
  ใหอ้ธิบายประวติัความเป็นมา  และการเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีสาํคญัเก่ียวกบั 
การเปล่ียนแปลงอาํนาจในการควบคุม บริษทั และลกัษณะการประกอบธุรกิจ ในปีท่ีผา่นมาโดยสงัเขป  ทั้งน้ี 
หากบริษทัมีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างการถือหุน้ การจดัการ หรือการประกอบธุรกิจ อยา่งมี นยัสาํคญั   
หรือมีเหตุการณ์สาํคญัอ่ืน (เช่น การควบรวมกิจการ ) ในช่วง  3 ปีท่ีผา่นมา ใหอ้ธิบายการเปล่ียนแปลง 
ในเร่ืองดงักล่าวดว้ย  

ในกรณีท่ีบริษทัมีการปรับโครงสร้างการดาํเนินธุรกิจ อนัเป็นผลใหมี้การไดม้าหรือ
จาํหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น และประสงคจ์ะเปิดเผยราคาประเมินของทรัพยสิ์นนั้น ใหบ้ริษทัเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบั
ทรัพยสิ์นท่ีมีการประเมินราคา และราคาประเมิน พร้อมทั้งแนบขอ้มลูเก่ียวกบัการประเมินราคาทรัพยสิ์น
ดงักล่าวตามรายละเอียดท่ีปรากฏในเอกสารแนบ 4 ดว้ย 
 1.3 โครงสร้างการถือหุน้ของกลุ่มบริษทั   
  ในกรณีท่ีบริษทัมีบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วม  ใหแ้สดงขอ้มลูต่อไปน้ี  
  - ใหอ้ธิบายนโยบายการแบ่งการดาํเนินงานของบริษทัในกลุ่ม  

- ใหแ้สดงขอ้มลูแผนภาพโครงสร้างการถือหุน้ของกลุ่มบริษทั  โดยให้ระบุสดัส่วน 
การถือหุน้ และสดัส่วนของสิทธิออกเสียง (ในกรณีท่ีแตกต่างจากสดัส่วนการถือหุน้) ไวด้ว้ย และในกรณีท่ี 
การถือหุน้ในบริษทัยอ่ยเป็นการตกลงร่วมทุนกบักลุ่มธุรกิจอ่ืน   ใหร้ะบุช่ือและสดัส่วนการถือหุน้ของ 
ผูร่้วมทุนนั้นดว้ย (หากมีบริษทัยอ่ย หรือบริษทัร่วมจาํนวนมาก อาจจดัรวมกนัเป็นกลุ่มธุรกิจกไ็ด้) 
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- กรณีเป็นบริษทัท่ีประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ในบริษทัอ่ืน (holding company)  
ใหร้ะบุขนาดของบริษทัท่ีประกอบธุรกิจหลกั และขนาดของบริษทัอ่ืน โดยเปรียบเทียบกบัขนาดของบริษทัตาม
หลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง1ดว้ย 
 1.4 ความสมัพนัธ์กบักลุ่มธุรกิจของผูถื้อหุน้ใหญ่ 2 

 ในกรณีท่ีบริษทัหรือกลุ่มบริษทัเป็นบริษทัในเครือ หรือเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มธุรกิจของ
ผูถื้อหุน้ใหญ่ และโดยสภาพการดาํเนินธุรกิจหลกัของบริษทัอาจตอ้งสมัพนัธ์ พ่ึงพิง 3 หรือแข่งขนักบัธุรกิจอ่ืน
ในกลุ่มธุรกิจของผูถื้อหุน้ใหญ่อยา่งมีนยัสาํคญั บริษทัควรอธิบายโครงสร้างหรือสถานภาพนั้น รวมทั้งลกัษณะ
ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจระหวา่งกนั โดยควรแสดงแผนภาพโครงสร้างธุรกิจโดยรวมของผูถื้อหุน้ใหญ่เท่าท่ี  
ทาํไดด้ว้ย  พร้อมทั้งอธิบายเหตุผลและโอกาสหรือความจาํเป็นท่ีตอ้งมีการพ่ึงพิงหรือสนบัสนุนระหวา่งกนั 
รวมทั้งความสาํคญัเชิงกลยทุธ์ (positioning) ของบริษทัหรือกลุ่มบริษทัต่อกลุ่มธุรกิจของผูถื้อหุน้ใหญ่  
ในกรณีท่ีโครงสร้างธุรกิจของบริษทัหรือบริษทัในกลุ่มมีการแข่งขนักนัอยา่งมีนยัสาํคญั ควรอธิบายใหช้ดัเจน
ดว้ยวา่ บริษทัมีกลไกการรักษาสิทธิของผูถื้อหุน้ใหไ้ดรั้บความเป็นธรรมหรือการบริหารจดัการบริษทัจะเป็นไป 
เพ่ือประโยชนท่ี์ดีท่ีสุดของกิจการและผูถื้อหุน้โดยรวมอยา่งไร  ทั้งน้ี เพ่ือใหผู้ล้งทุนเขา้ใจภาพรวมการดาํเนิน
ธุรกิจของบริษทัหรือกลุ่มบริษทั 

 
2. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
 2.1 ในกรณีท่ีบริษทัมีสายผลิตภณัฑห์รือกลุ่มธุรกิจมากกวา่ 1 สาย หรือ 1 กลุ่ม ใหร้ะบุ
สดัส่วนรายไดจ้ากแต่ละสายผลิตภณัฑห์รือกลุ่มธุรกิจ โดยอยา่งนอ้ยใหแ้สดงสดัส่วนรายได้ของสายผลิตภณัฑ์
หรือกลุ่มธุรกิจท่ีมีมลูค่าเกินกวา่ร้อยละ 10 ของรายไดร้วมตามงบกาํไรขาดทุนรวมของปีบญัชีล่าสุด ตามตาราง 
ดงัน้ี  ทั้งน้ี ในกรณีท่ีหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษทัไดแ้สดงผลการดาํเนินงานของแต่ละสายผลิตภณัฑ์ 
ไวค้รบถว้นตามมาตรฐานการบญัชีวา่ดว้ยการเสนอขอ้มลูทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานแลว้ อาจอธิบาย
โครงสร้างรายไดเ้ฉพาะปีล่าสุดกไ็ด ้(เช่น บริษทัมีรายไดจ้ากการประกอบธุรกิจ A ร้อยละ 65 และธุรกิจ B 
ร้อยละ 35 พร้อมทั้งอธิบายอา้งอิงถึง หมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง) 

                                           
1 ตามท่ีกาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ 
  ท่ีออกใหม่ และประกาศสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการพิจารณาขนาดของ 
  บริษทัในส่วนท่ีเก่ียวกบัการอนุญาตใหบ้ริษทัท่ีประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ในบริษทัอ่ืน (holding company)  
  เสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ 
2 ไม่ตอ้งเปิดเผยขอ้มูลในหวัขอ้น้ีก็ได ้หากเป็นกรณีท่ีการดาํเนินธุรกิจหลกัของบริษทั มิไดมี้ความสมัพนัธห์รือ 
  เก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจอ่ืนของผูถื้อหุน้รายใหญ่อยา่งมีนยัสาํคญั  หรือมีความสมัพนัธ์กนัแต่เพียงคร้ังคราว 
  เฉพาะธุรกรรม  เช่น ใชบ้ริการโฆษณา กูย้มืเงิน  เช่าทรัพยสิ์น เป็นตน้ 
3 ตวัอยา่งของความสมัพนัธ์หรือพ่ึงพิง เช่น การใหห้รือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ทางเทคนิค หรือการจดัหา 
  วตัถุดิบ การใชต้ราสินคา้ร่วมกนั เป็นตน้ 
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 โครงสร้างรายได้1  
 

สายผลิตภณัฑ/์
กลุ่มธุรกิจ 

ดาํเนิน 
การโดย 

% 
การถือหุน้
ของบริษทั 

ปี 25.. 
 

รายได้2 

 
 

% 

ปี 25.. 
 

รายได้2 

 
 

% 

ปี 25.. 
 

รายได้2 

 
 

% 

งวด
ล่าสุด 

รายได้2 

 
 

% 
สายผลิตภณัฑ/์ 
  กลุ่มธุรกิจท่ี 1 

          

สายผลิตภณัฑ/์ 
  กลุ่มธุรกิจท่ี 2 
สายผลิตภณัฑ/์ 
  กลุ่มธุรกิจท่ี 3 
รายไดอ่ื้น3 (ถา้มี) 

          

รวม    100  100  100  100 
1 กรณีท่ีบริษทัไดอ้อกและเสนอขายหลกัทรัพยต์่อประชาชนเป็นการทัว่ไป (Initial public offering) ในช่วง 1 หรือ 2 ปีท่ีผา่นมา   
  ใหแ้สดงตารางโครงสร้างรายไดเ้ฉพาะในช่วง 1 หรือ 2 ปีท่ีผา่นมา แลว้แต่กรณี    
2  รายได ้ใหร้วมถึงส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมตามวธีิส่วนไดเ้สียจากการลงทุนดว้ย 
3 ใหอ้ธิบายลกัษณะและสดัส่วนของรายไดอ่ื้น ซ่ึงหากรายไดอ่ื้นใดมีสดัส่วนท่ีมีนยัสาํคญั ใหอ้ธิบายแยกออกมาดว้ย 
  

 2.2 ใหอ้ธิบายขอ้มลูดงัต่อไปน้ีแยกตามแต่ละสายผลิตภณัฑห์รือกลุ่มธุรกิจ (ตามตาราง
โครงสร้างรายได)้  ทั้งน้ี ในการอธิบายของแต่ละสายผลิตภณัฑห์รือกลุ่มธุรกิจ ใหมี้ขอ้มลูอยา่งน้อยตาม 
ขอ้ 2.2.1 ถึง 2.2.4 ดงัน้ี (หากมีสายผลิตภณัฑเ์ดียวอาจไม่ตอ้งแยกหวัขอ้น้ี โดยอาจอธิบายไวภ้ายใตห้วัขอ้
ลกัษณะการประกอบธุรกิจกไ็ด)้ 

  2.2.1 ลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบริการ 
   ใหอ้ธิบายลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบริการเพ่ือใหผู้ล้งทุนเขา้ใจลกัษณะธุรกิจ 
ของบริษทั รวมทั้งปัจจยัสาํคญัท่ีมีผลกระทบต่อโอกาสหรือขอ้จาํกดัการประกอบธุรกิจ เช่น ใบอนุญาต 
ใหป้ระกอบธุรกิจ สมัปทาน เป็นตน้  ทั้งน้ี ถา้ยงัอยูร่ะหวา่งการไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน ใหร้ะบุ  
พร้อมทั้งอธิบายลกัษณะสิทธิประโยชนท่ี์ไดรั้บดว้ย 
   กรณีบริษทัหรือบริษทัยอ่ยประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 
ใหอ้ธิบายลกัษณะโครงการที่มนัียส าคัญท่ีกาํลงัดาํเนินการอยูใ่นปัจจุบนัในแต่ละโครงการ เช่น ช่ือและท่ีตั้ง
โครงการ ประเภทโครงการ กลุ่มลกูคา้เป้าหมาย จาํนวนหน่วย พ้ืนท่ีขาย/เช่า มลูค่าโครงการ ความคืบหนา้ 
การขาย ความคืบหนา้การพฒันาโครงการ 
   2.2.2 การตลาดและการแข่งขนั 
   (ก) ใหอ้ธิบายนโยบายและลกัษณะการตลาดของผลิตภณัฑห์รือบริการ 
ท่ีสาํคญั เช่น กลยทุธ์การแข่งขนั (เช่น การแข่งขนัดว้ย ราคา การใหบ้ริการ การรับประกนั หรือ คุณภาพสินคา้  
ซ่ึงอาจอธิบายในเชิงเปรียบเทียบกบัคู่แข่งในภาพรวม โดยไม่จาํเป็นตอ้งเป็นขอ้มลูเชิงตวัเลข) ลกัษณะลกูคา้  
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กลุ่มลกูคา้เป้าหมาย การจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย หากมีการส่งผลิตภณัฑอ์อกไปจาํหน่ายต่างประเทศ 
ใหร้ะบุสดัส่วนการจาํหน่ายในประเทศต่อการส่งออกไปจาํหน่ายต่างประเทศ ช่ือประเทศหรือกลุ่มประเทศ 
ท่ีจาํหน่ายผลิตภณัฑห์รือบริการดว้ย 
    (ข) ใหอ้ธิบายสภาพการแข่งขนัภายในอุตสาหกรรม จาํนวนคู่แข่ง
โดยประมาณ ขนาดของบริษทัเม่ือเทียบกบัคู่แข่ง สถานภาพและศกัยภาพในการแข่งขนัของบริษทั ช่ือคู่แข่ง 
(โดยทัว่ไปไม่จาํเป็นตอ้งเปิดเผย เวน้แต่ในกรณีท่ีในอุตสาหกรรมน้ีมีคู่แข่งเพียงรายเดียว หรือนอ้ยรายท่ีเป็น
ผูน้าํตลาด) รวมทั้งแนวโนม้ภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขนัในอนาคต 
   2.2.3 การจดัหาผลิตภณัฑห์รือบริการ 
    (ก) ใหอ้ธิบายลกัษณะการจดัใหไ้ดม้าซ่ึงผลิตภณัฑเ์พ่ือจาํหน่าย เช่น การผลิต 
(จาํนวนโรงงาน กาํลงัการผลิตรวม นโยบายการผลิตท่ีสาํคญั (ถา้มี)) การจดัหาวตัถุดิบหรือผลิตภณัฑ ์
เพ่ือจาํหน่าย สภาพปัญหาเก่ียวกบัวตัถุดิบ (เช่น การขาดแคลนวตัถุดิบ ผลการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีต่อ 
การใชว้ตัถุดิบ) จาํนวนผูจ้าํหน่ายวตัถุดิบ รวมทั้งสดัส่วนการซ้ือวตัถุดิบในประเทศและต่างประเทศ (ในกรณี
เป็นสถาบนัการเงิน ใหอ้ธิบายในเร่ืองแหล่งท่ีมาของเงินทุน และการใหกู้ย้ืม) 
  (ข) หากกระบวนการผลิต หรือการกาํจดัวตัถุดิบเหลือใชมี้ผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม  ใหอ้ธิบายการดาํเนินการของบริษทัเพ่ือลดผลกระทบในเร่ืองดงักล่าว (ในกรณีท่ีมีรายจ่ายการลงทุน
ในการควบคุมส่ิงแวดลอ้มในระยะ 3 ปีท่ีผา่นมา หรือคาดวา่จะมีรายจ่ายดงักล่าวในอนาคต ใหร้ะบุดว้ย) และ 
ระบุวา่ผลการปฏิบติัจริงในระยะ 3 ปีท่ีผา่นมาเป็นไปตามท่ีกฎหมายกาํหนดหรือไม่ หากมีขอ้พิพาทหรือ 
ถกูฟ้องร้องเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มใหร้ะบุดว้ย พร้อมทั้งอธิบายแนวทางการแกไ้ขขอ้พิพาทดงักล่าว 
   2.2.4 งานท่ียงัไม่ไดส่้งมอบ (เฉพาะกรณีท่ีการประกอบธุรกิจมีลกัษณะเป็น
โครงการหรือช้ินงาน ซ่ึงแต่ละโครงการหรือช้ินงานมีมลูค่าสูง และใชเ้วลานานในการส่งมอบงาน เช่น ธุรกิจ
ก่อสร้าง ธุรกิจต่อเรือ เป็นตน้)  

 ใหแ้สดงมลูค่างานท่ียงัไม่ไดส่้งมอบ ณ วนัหลงัสุดท่ีเป็นไปได ้หากเป็น 
โครงการท่ีมีมลูค่าตั้งแต่ร้อยละ 10 ข้ึนไปของรายไดร้วมตามงบการเงินรวมของปีบญัชีล่าสุด ใหร้ะบุเป็นรายช้ิน 
ท่ีคาดวา่จะส่งมอบในแต่ละช่วงเวลา 
 

หมายเหตุ ในเร่ืองการระบุช่ือลกูคา้หรือผูจ้ดัจาํหน่าย (supplier) ท่ีมีสดัส่วนเกินกวา่ร้อยละ 30 
ของรายไดร้วมในระยะ 3 ปีท่ีผา่นมา ซ่ึงเดิมกาํหนดใหเ้ป็นขอ้มลูท่ีตอ้งเปิดเผยนั้น ตามแบบแสดงรายการ 
ขอ้มลูน้ีไม่บงัคบัใหต้อ้งระบุช่ือ แต่หากบริษทัมีการพ่ึงพิงลกูคา้หรือผูจ้ดัจาํหน่ายรายใดท่ีมีบทบาทสาํคญัต่อ  
การอยูร่อดของบริษทั กใ็หเ้ปิดเผยเป็นปัจจยัความเส่ียง โดยหากมีสดัส่วนเกินร้อยละ 30 ของรายไดร้วมหรือ 
ยอดซ้ือรวม ตามแต่กรณี ตามงบการเงินรวม กใ็หร้ะบุจาํนวนราย ลกัษณะความสมัพนัธ์และประเภทของสินคา้ 
ท่ีซ้ือขาย  อยา่งไรกดี็ หากบริษทัมีการเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบัช่ือลกูคา้หรือผูจ้ดัจาํหน่ายใหแ้ก่บุคคลอ่ืน เช่น  
ผูล้งทุนหรือนกัวิเคราะห์ดา้นหลกัทรัพยห์รือการลงทุน กใ็หร้ะบุช่ือดงักล่าวไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูดว้ย 
เพ่ือใหผู้ล้งทุนมีขอ้มลูเท่าเทียมกนัดว้ย
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3. ปัจจยัความเส่ียง 
 ใหร้ะบุปัจจยัท่ีบริษทัเห็นวา่ เป็นความเส่ียงท่ีมีนยัสาํคญั ซ่ึงรวมถึง  

- ความเส่ียงต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัหรือกลุ่มบริษทั  ใหร้ะบุและอธิบายปัจจยัท่ี 
ฝ่ายจดัการเห็นวา่ อาจทาํใหเ้กิดความเส่ียงอยา่งมีนยัสาํคญัต่อการประกอบธุรกิจ  การดาํเนินงาน  ฐานะการเงิน
และผลการดาํเนินงาน หรือความดาํรงอยูข่องบริษทัหรือกลุ่มบริษทั   

- ความเส่ียงต่อการลงทุนของผูถื้อหลกัทรัพย ์ ใหร้ะบุและอธิบายความเส่ียงท่ีอาจทาํให ้
ผูถื้อหลกัทรัพยไ์ม่ไดรั้บผลตอบแทนหรือสิทธิท่ีควรจะไดรั้บหรือสูญเสียเงินลงทุนทั้งจาํนวนหรือบางส่วน  

ในการเปิดเผยปัจจยัความเส่ียงขา้งตน้ ใหร้ะบุเฉพาะปัจจยัท่ีอาจมีผลกระทบต่อบริษทั  
กลุ่มบริษทั หรือผูถื้อหลกัทรัพยโ์ดยตรง ไม่ใช่ความเส่ียงสาํหรับการประกอบธุรกิจหรือการลงทุนทัว่ไป   
โดยใหอ้ธิบายถึงลกัษณะความเส่ียง เหตุการณ์ท่ีเป็นสาเหตุของความเส่ียง ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน  
(ถา้ประเมินผลกระทบเป็นตวัเลขไดใ้หร้ะบุดว้ย) แนวโนม้หรือความเป็นไปไดท่ี้จะเกิดความเส่ียงดงักล่าว  
นอกจากน้ี หากบริษทัมีมาตรการรองรับไวเ้ป็นการเฉพาะและสามารถลดความเส่ียงไดอ้ยา่งมีนยัสาํคญัแลว้ 
บริษทัอาจอธิบายเพ่ิมเติมไวด้ว้ยกไ็ด  ้
 
4. การวจิยัและพฒันา 
 ใหอ้ธิบายนโยบายการวิจยัและพฒันาในดา้นต่างๆ เช่น ผลิตภณัฑ ์(พฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ 
หรือปรับปรุงผลิตภณัฑเ์ดิม) หรือเทคโนโลยีการผลิต พร้อมทั้งแสดงรายจ่ายในระยะ 3 ปี ท่ีผา่นมาสาํหรับ 
การทาํวิจยัและพฒันาดงักล่าว กรณีท่ีไม่มี ใหร้ะบุวา่ไม่มี พร้อมทั้งอธิบายเหตุผลประกอบดว้ย  
 
5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ 
 5.1 ใหอ้ธิบายลกัษณะสาํคญัของทรัพยสิ์นถาวรหลกัท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยใชใ้นการ 
ประกอบธุรกิจไม่วา่จะมีกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นนั้นหรือไม่ (เช่น ท่ีดิน อาคาร โรงงาน เคร่ืองจกัร โดยอาจ 
แสดงยอดรวมของทรัพยสิ์นประเภทเดียวกนัไวด้ว้ยกนั โดยไม่ตอ้งแยกแสดงเป็นเคร่ืองจกัรแต่ละเคร่ือง  
และไม่จาํเป็นตอ้งแยกแสดงเป็นรายบริษทั)  ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ  และหากมีการทาํสญัญาเช่าทรัพยสิ์นระยะยาว 
ใหส้รุปสาระสาํคญัของสญัญาดว้ย (เฉพาะในเร่ืองระยะเวลาการเช่าท่ีเหลือ และหนา้ท่ีหรือภาระผกูพนัของ 
บริษทัตามสญัญานั้น (ถา้มี))  ทั้งน้ี หากมีการใชท้รัพยสิ์นใดเป็นหลกัประกนัการกูย้ืมเงิน ใหร้ะบุวงเงินของ  
ภาระหลกัประกนัของทรัพยสิ์นนั้นดว้ย 
  ในกรณีท่ีบริษทัหรือบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีสาํคญัในการประกอบธุรกิจ  
เช่น สิทธิบตัร สมัปทาน ลิขสิทธ์ิ เคร่ืองหมายการคา้ ใหอ้ธิบายลกัษณะสาํคญั เง่ือนไข รวมทั้งผลต่อ 
การดาํเนินธุรกิจและอายสิุทธิดงักล่าว 
 5.2  ในกรณีท่ีบริษทัหรือบริษทัยอ่ยประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ใหแ้สดงราคา
ประเมินของท่ีดินหรืออาคารท่ีมีไวเ้พ่ือขายดว้ย (ไม่รวมทรัพยสิ์นส่วนกลางของโครงการ)  โดยใหร้ะบุช่ือ
บริษทัประเมินมลูค่าทรัพยสิ์นและผูป้ระเมินหลกั วนัท่ีประเมินราคา และราคาประเมินไวด้ว้ย โดยในกรณีท่ี
บริษทัเสนอขายหลกัทรัพยต่์อประชาชนเป็นคร้ังแรก ราคาประเมินดงักล่าวตอ้งจดัทาํไวไ้ม่เกิน 1 ปีก่อนวนัยื่น 
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แบบแสดงรายการขอ้มลู และถา้การประเมินราคาท่ีดินหรืออาคารใดจดัทาํไวเ้กิน 6 เดือนก่อนวนัยื่นแบบแสดง
รายการขอ้มลู ใหป้รับราคาประเมินท่ีดินหรืออาคารดงักล่าวตามมลูค่างานท่ีไดส่้งมอบใหล้กูคา้แลว้ดว้ย  ทั้งน้ี 
การประเมินราคาดงักล่าวตอ้งประเมินโดยบริษทัประเมินมลูค่าทรัพยสิ์นและผูป้ระเมินหลกัท่ีอยูใ่นบญัชีรายช่ือ
ท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังาน รวมถึงเป็นการประเมินเพ่ือวตัถุประสงคส์าธารณะดว้ย 
 5.3 ใหอ้ธิบายนโยบายการลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม (เช่น ธุรกิจท่ีบริษทัจะลงทุน) 
 5.4 ในกรณีท่ีบริษทัประสงคจ์ะเปิดเผยราคาประเมินทรัพยสิ์น เช่น บริษทัมีการปรับ
โครงสร้างการดาํเนินธุรกิจ อนัเป็นผลใหมี้การไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น หรือมีการตีราคาทรัพยสิ์น
ใหม่ในระหวา่งรอบระยะเวลาบญัชี ใหบ้ริษทัเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบัทรัพยสิ์นท่ีมีการประเมิน และราคาประเมิน 
พร้อมทั้งแนบขอ้มลูเก่ียวกบัการประเมินราคาทรัพยสิ์นดงักล่าว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 4 
 
6. โครงการในอนาคต (future plan) 
 ในกรณีท่ีบริษทัหรือบริษทัยอ่ยมีโครงการในอนาคต ใหอ้ธิบายลกัษณะโครงการ ผลตอบแทน
ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ รวมทั้งปัจจยัท่ีอาจทาํใหโ้ครงการไม่สามารถดาํเนินไปตามแผนได ้ 
 
7. ข้อพพิาททางกฎหมาย 
 ใหอ้ธิบายโดยสงัเขปถึงขอ้พิพาททางกฎหมาย ซ่ึงบริษทัหรือบริษทัยอ่ยเป็นคู่ความ 
หรือคู่กรณี โดยท่ีคดีหรือขอ้พิพาทยงัไม่ส้ินสุด  ทั้งน้ี ใหอ้ธิบายเฉพาะ (1) คดีท่ีอาจมีผลกระทบดา้นลบต่อ 
สินทรัพยข์องบริษทัหรือบริษทัย่อยท่ีมีจาํนวนสูงกวา่ร้อยละ 5 ของส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัส้ินปีบญัชีล่าสุด   
ทั้งน้ี กรณีท่ีส่วนของผูถื้อหุน้ติดลบ ใหอ้ธิบายเฉพาะคดีท่ีมีจาํนวนสูงกวา่ร้อยละ 10 ของสินทรัพยห์มุนเวียน  
ณ วนัส้ินปีบญัชีล่าสุด (2) คดีท่ีกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัหรือบริษทัยอ่ยอยา่งมีนยัสาํคญั  
แต่ไม่สามารถประเมินผลกระทบเป็นตวัเลขได ้และ (3) คดีท่ีมิไดเ้กิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษทั
หรือบริษทัยอ่ย โดยไม่ตอ้งอธิบายคดีท่ีเป็นส่วนหน่ึงของการประกอบธุรกิจปกติ เช่น การฟ้องบงัคบัชาํระหน้ี
จากลกูคา้ในกรณีท่ีบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย์เป็นสถาบนัการเงิน เป็นตน้ 
 ในการอธิบายขอ้พิจารณาขา้งตน้ ใหร้ะบุถึงศาลท่ีกาํลงัพิจารณาคดี วนัเร่ิมคดี คู่ความและ 
มลูคดี และความคืบหนา้ของคดี และความเห็นของบริษทัเก่ียวกบัผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนของคดีหรือขอ้พิพาท
ต่อการดาํเนินงานของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย และใหร้ะบุกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งท่ีเป็นคู่ความกบั
บริษทัดว้ย 
 
8.   ข้อมูลส าคัญอืน่ 
  ใหร้ะบุขอ้มลูอ่ืนท่ีอาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจของผูล้งทุนอยา่งมีนยัสาํคญั  หากบริษทั
เห็นวา่ มีขอ้มลูอ่ืนท่ีจาํเป็นซ่ึงเป็นประโยชนห์รืออาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจของผูล้งทุนอยา่งมีนยัสาํคญั  
หรือเพ่ือความเท่าเทียมกนัในการเขา้ถึงขอ้มลูของผูล้งทุนทุกกลุ่ม  โดยบริษทัยงัคงมีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ
ในการเปิดเผยขอ้มลูใหถ้กูตอ้ง และไม่ขาดขอ้มลูท่ีควรตอ้งแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบเพ่ือประกอบการตดัสินใจ
ลงทุน



ส่วนที ่2.3 
การจัดการและการก ากบัดูแลกจิการ 

 
9.  ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
 9.1 จาํนวนทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแลว้ 
 (1) บริษทัมีทุนจดทะเบียน                ลา้นบาท เรียกชาํระแลว้             ลา้นบาท 
แบ่งเป็นหุน้สามญั                  หุน้ หุน้บุริมสิทธิ                หุน้ (ถา้มี) มลูค่าหุน้ละ            บาท  

 ในกรณีท่ีบริษทัมีหลกัทรัพยไ์ปจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยอ่ื์น ใหร้ะบุ 
ช่ือตลาดหลกัทรัพยท่ี์จดทะเบียนนั้นดว้ย 
  (2) ในกรณีท่ีบริษทัมีหุน้ประเภทอ่ืนท่ีมีสิทธิหรือเง่ือนไขแตกต่างจากหุน้สามญั เช่น 
หุน้บุริมสิทธิ ใหอ้ธิบายลกัษณะสาํคญัของหลกัทรัพย ์เช่น จาํนวน มลูค่า และสิทธิและเง่ือนไขท่ีแตกต่างจาก
หุน้สามญั ลกัษณะบุคคลท่ีถือหุน้บุริมสิทธิดงักล่าว เป็นตน้  ทั้งน้ี หากบุคคลนั้นเป็นบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 
ใหร้ะบุรายช่ือและจาํนวนท่ีแต่ละรายถือดว้ย 

(3) ในกรณีท่ีบริษทัมีโครงการออกและเสนอขายหุน้หรือหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพให ้
กองทุนรวมเพ่ือผูล้งทุนซ่ึงเป็นคนต่างดา้ว (Thai Trust Fund) หรือมีการออกตราสารแสดงสิทธิในผลตอบแทน
ท่ีเกิดจากหลกัทรัพยอ์า้งอิง (NVDR) ท่ีมีหุน้ของบริษทันั้นเป็นหลกัทรัพยอ์า้งอิง ใหร้ะบุจาํนวนหุน้ พร้อมทั้ง
อธิบายถึงผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผูถื้อหุน้อนัเน่ืองมาจากการท่ีกองทุนรวมหรือผูอ้อก NVDR 
ดงักล่าวไม่ใชสิ้ทธิออกเสียงในการประชุมผูถื้อหุน้  

9.2 ผูถื้อหุน้ 
(1) รายช่ือผูถื้อหุน้ใหญ่   

 ใหร้ะบุรายช่ือกลุ่มผูถื้อหุน้ดงัต่อไปน้ี พร้อมทั้งจาํนวนหุน้ท่ีถือและสดัส่วน  
การถือหุน้ล่าสุด  ทั้งน้ี ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งและผูถื้อหุน้ท่ีอยูภ่ายใตผู้มี้อาํนาจควบคุมเดียวกนั
เป็นกลุ่มเดียวกนั 
 (ก) กลุ่มผูถื้อหุน้ท่ีถือหุน้สูงสุด 10 รายแรก  

 (ข) กลุ่มผูถื้อหุน้ใหญ่ท่ีโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกาํหนดนโยบายการจดัการ
หรือการดาํเนินงานของบริษทัอยา่งมีนยัสาํคญั (เช่น มีการส่งบุคคลเขา้เป็นกรรมการท่ีมีอาํนาจจดัการ 
(authorized director)) 

 ในกรณีท่ีรายช่ือกลุ่มผูถื้อหุน้ท่ีปรากฏดงักล่าวขา้งตน้ ยงัไม่แสดงถึงบุคคล 
ท่ีเป็นผูถื้อหุน้ท่ีแทจ้ริง เช่น รายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีแสดงไวเ้ป็น holding company หรือ nominee account  
ใหร้ะบุช่ือบุคคลหรือกลุ่มบุคคลหลกัท่ีเป็นผูถื้อหุน้ท่ีแทจ้ริง รวมทั้งธุรกิจหลกัของบุคคลดงักล่าวดว้ย  
เวน้แต่จะมีเหตุอนัสมควรท่ีทาํใหไ้ม่อาจทราบผูถื้อหุน้ท่ีแทจ้ริงได้   

(2) ในกรณีท่ีบริษทัมีการประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ในบริษทัอ่ืน (holding company)  
ใหแ้สดงขอ้มลูผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ยท่ีเป็นธุรกิจหลกัตามแนวทางท่ีกาํหนดไวใ้น (1) ดว้ย 
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(3) ขอ้ตกลงระหวา่งผูถื้อหุน้ใหญ่ (shareholders’ agreement)  
  ในกรณีท่ีกลุ่มผูถื้อหุน้ใหญ่มีขอ้ตกลงระหวา่งกนั ในเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อ  
การออกและเสนอขายหลกัทรัพย ์หรือการบริหารงานของบริษทั โดยขอ้ตกลงดงักล่าวมีบริษทัร่วมลงนามดว้ย  
ใหร้ะบุ พร้อมทั้งอธิบายสาระสาํคญัท่ีมีผลต่อการดาํเนินงานของบริษทั 
 9.3 การออกหลกัทรัพยอ่ื์น 
  (1) กรณีท่ีบริษทัมีหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพ เช่น ใบสาํคญัแสดงสิทธิในการซ้ือหุน้  
หุน้กูแ้ปลงสภาพ  ใหอ้ธิบายลกัษณะสาํคญัของหลกัทรัพย ์เช่น ประเภท อาย ุอตัราดอกเบ้ีย อตัราและ 
ราคาแปลงสภาพ จาํนวนหุน้ท่ีออกเพ่ือรองรับการแปลงสภาพ จาํนวนและมลูค่าท่ีเสนอขาย จาํนวนและ 
มลูค่าท่ียงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิแปลงสภาพ จาํนวนและมลูค่าท่ียงัไม่ไดไ้ถ่ถอน วนัครบกาํหนดไถ่ถอน หลกัประกนั  
และเง่ือนไขอ่ืนท่ีเป็นสาระสาํคญั เช่น การใหสิ้ทธิไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพก่อนครบกาํหนด (put option  
และ call option) เป็นตน้   
  (2) กรณีท่ีบริษทัมีหลกัทรัพยท่ี์เป็นตราสารหน้ี เช่น หุน้กู ้ตัว๋เงิน ใหอ้ธิบาย 
ลกัษณะสาํคญัของหลกัทรัพยด์งักล่าว เช่น ประเภทหุน้กู ้หรือตัว๋เงิน จาํนวนและมลูค่าท่ียงัไม่ไดไ้ถ่ถอน  
วนัครบกาํหนดไถ่ถอน หลกัประกนั เง่ือนไขอ่ืนท่ีเป็นสาระสาํคญั เช่น การใหสิ้ทธิไถ่ถอนหุน้กูห้รือตัว๋เงิน  
ก่อนครบกาํหนด (put option และ call option) เง่ือนไขในการกูย้ืมเงิน เป็นตน้ และการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 
คร้ังหลงัสุดของหุน้กูห้รือตัว๋เงิน ผูอ้อกหุน้กูห้รือตัว๋เงิน หรือผูค้ ํ้าประกนัการชาํระหน้ีตามตราสาร แลว้แต่กรณี   
 9.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล   
  ใหร้ะบุนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัท่ีจะจ่ายใหผู้ถื้อหุน้ รวมทั้งนโยบาย 
ท่ีบริษทัยอ่ยจะจ่ายเงินปันผลใหบ้ริษทัดว้ย 
 
10.  โครงสร้างการจดัการ    
 10.1 คณะกรรมการ 
  ใหร้ะบุรายช่ือของกรรมการและผูมี้อาํนาจควบคุมบริษทั (ถา้มี) และหากกรรมการ 
รายใดเป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการในชุดอ่ืนใดของบริษทั ใหร้ะบุใหช้ดัเจน  
นอกจากน้ี ใหร้ะบุจาํนวนคร้ังของการประชุมคณะกรรมการ และจาํนวนคร้ังท่ีกรรมการแต่ละรายเขา้ประชุม
คณะกรรมการบริษทั ในปีท่ีผา่นมา  
  ในกรณีท่ีเป็นบริษทัท่ีประกอบกิจการโดยการถือหุน้ในบริษทัอ่ืน (holding company)  
ใหร้ะบุขอ้มลูของกรรมการและผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ยท่ีเป็นบริษทัท่ีประกอบธุรกิจหลกั ตามแนวทาง
ขา้งตน้ดว้ย  
  ทั้งน้ี ใหแ้นบขอ้มลูของกรรมการและผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัและบริษทัยอ่ยท่ีเป็น
บริษทัท่ีประกอบธุรกิจหลกัตามรายละเอียดท่ีปรากฏในเอกสารแนบ 1  และแสดงรายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ
ของบริษทัยอ่ยตามเอกสารแนบ 2 ดว้ย 
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 10.2 ผูบ้ริหาร  
    ใหร้ะบุรายช่ือและตาํแหน่งของผูบ้ริหารของบริษทั  พร้อมทั้งแสดงแผนภาพโครงสร้าง
ภายในบริษทั (organization chart)  ในกรณีท่ีเป็นบริษทัท่ีประกอบกิจการโดยการถือหุน้ในบริษทัอ่ืน (holding 
company)  ใหร้ะบุรายช่ือและตาํแหน่งของผูบ้ริหาร รวมถึงแผนภาพโครงสร้างภายใน ของบริษทัยอ่ยท่ีเป็น 
บริษทัท่ีประกอบธุรกิจหลกัดว้ย 
    ทั้งน้ี ใหแ้นบขอ้มลูของผูบ้ริหารของบริษทัและบริษทัยอ่ยท่ีเป็นบริษทัท่ีประกอบ 
ธุรกิจหลกัตามรายละเอียดท่ีปรากฏในเอกสารแนบ 1 ดว้ย 
  10.3 เลขานุการบริษทั  
   ใหร้ะบุช่ือของเลขานุการบริษทั  พร้อมทั้งแนบขอ้มลูของเลขานุการบริษทัตาม 
รายละเอียดท่ีปรากฏในเอกสารแนบ 1 ดว้ย 
  10.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร : ใหอ้ธิบายในประเดน็ดงัน้ี 
   (1) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 
           (ก) ใหแ้สดงค่าตอบแทนของกรรมการบริษทัแต่ละรายในปีท่ีผา่นมา โดยให้ 
ระบุเฉพาะค่าตอบแทนในฐานะกรรมการเท่านั้น  ในกรณีกรรมการไดรั้บค่าตอบแทนในฐานะผูบ้ริหาร 
ตาม (ข) ดว้ย  ใหแ้ยกระบุค่าตอบแทนไวใ้น (ข) และใหอ้ธิบายลกัษณะค่าตอบแทนดว้ย (เช่น ค่าตอบแทน 
กรรมการรายนาย ก เท่ากบั xx บาท ในปี 25xx โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปเบ้ียประชุมและบาํเหน็จกรรมการ 
ซ่ึงแปรตามผลการดาํเนินงานของบริษทั เป็นตน้) 
           ทั้งน้ี ในกรณีท่ีกรรมการอิสระของบริษทัเป็นกรรมการอิสระของบริษทัใหญ่  
บริษทัยอ่ย หรือบริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั ใหแ้สดงค่าตอบแทนรวมท่ีกรรมการอิสระแต่ละรายไดรั้บจาก 
บริษทัดงักล่าวในปีท่ีผา่นมาดว้ย 
     (ข) ใหแ้สดงค่าตอบแทนรวมและจาํนวนรายของกรรมการบริหารและผูบ้ริหาร 
ของบริษทัในปีท่ีผา่นมา และใหอ้ธิบายลกัษณะค่าตอบแทนดว้ย (ในขอ้น้ี คาํวา่ “ผูบ้ริหาร” ใหห้มายความวา่  
ผูจ้ดัการ ผูบ้ริหารส่ีรายแรกต่อจากผูจ้ดัการลงมา และผูบ้ริหารรายท่ีส่ีทุกราย โดยไม่รวมถึงผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 
หรือการเงินหากตาํแหน่งผูจ้ดัการฝ่ายไม่ไดอ้ยูใ่นระดบัเดียวกนักบัผูบ้ริหารรายท่ีส่ี)  
     ในกรณีท่ีค่าตอบแทนในปีท่ีผา่นมาไม่สะทอ้นค่าตอบแทนท่ีแทจ้ริง (เช่น  
มีการตั้งผูบ้ริหารใหม่จาํนวนมากในปีปัจจุบนั) ใหป้ระมาณค่าตอบแทนดงักล่าวสาํหรับปีปัจจุบนัดว้ย   
    (2) ค่าตอบแทนอ่ืน (ถา้มี) 
      ใหแ้สดงค่าตอบแทนอ่ืนและอธิบายลกัษณะของค่าตอบแทนนั้น เช่น  
โครงการใหสิ้ทธิซ้ือหุน้หรือหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพแก่กรรมการและผูบ้ริหาร (อธิบายหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ 
จดัสรรหลกัทรัพยด์งักล่าว และสดัส่วนการไดรั้บหุน้ของกรรมการและผูบ้ริหารเม่ือเทียบกบัจาํนวนหุน้หรือ 
โครงการทั้งหมด) รวมทั้งเงินกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ  ทั้งน้ี ใหเ้ป็นไปตามแนวทางท่ีกาํหนดไวใ้น (1) 
    ทั้งน้ี สาํหรับบริษทัท่ีประกอบธุรกิจหลกัโดยการถือหุน้ในบริษทัอ่ืน (holding company) 
ใหแ้สดงค่าตอบแทนและจาํนวนรายของกรรมการและผูบ้ริหารทุกคนของบริษทัยอ่ยท่ีเป็นบริษทัท่ีประกอบ 
ธุรกิจหลกัในปีท่ีผา่นมาตามแนวทางขา้งตน้ดว้ย 



- 16 - 

  

  10.5  บุคลากร : ใหแ้สดงจาํนวนพนกังานทั้งหมด และจาํนวนพนกังานในแต่ละ  
สายงานหลกั และในกรณีท่ีบริษทัมีการเปล่ียนแปลงจาํนวนพนกังานอยา่งมีนยัสาํคญั หรือมีขอ้พิพาท  
ดา้นแรงงานท่ีสาํคญัในระยะ 3 ปีท่ีผา่นมา ใหอ้ธิบายเหตุผลและนโยบายในเร่ืองดงักล่าว  นอกจากน้ี  
ใหแ้สดงผลตอบแทนรวมของพนกังานและอธิบายลกัษณะผลตอบแทนนั้น (เช่น เป็นเงินเดือน โบนสั  
และเงินสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ เป็นตน้) รวมทั้งอธิบายนโยบายในการพฒันาพนกังาน 
 
11.  การก ากบัดูแลกจิการ   
 ใหบ้ริษทัอธิบายการดาํเนินการหรือการปฏิบติัการเก่ียวกบัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีมีสาระ 
สาํคญัอยา่งนอ้ยในเร่ืองดงัต่อไปน้ี  และในกรณีท่ีบริษทัมิไดมี้การปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี  
สาํหรับบริษทัจดทะเบียนท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนดในเร่ืองใด ใหร้ะบุเร่ืองท่ีไม่ปฏิบติั  
พร้อมทั้งแสดงเหตุผลประกอบดว้ย  ทั้งน้ี ในการแสดงเหตุผลประกอบดงักล่าว บริษทัอาจเลือกใชวิ้ธีอา้งอิง  
ไปยงัคาํอธิบายท่ีเก่ียวขอ้งในหวัขอ้อ่ืน หรือรายงานอ่ืนท่ีเปิดเผยต่อประชาชนทางเวบ็ไซตข์องบริษทักไ็ด ้   
 11.1 นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ 
  ในกรณีท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยมีการกาํหนดนโยบายเก่ียวกบัการกาํกบัดูแลกิจการ 
ใหร้ะบุไวด้ว้ย (ถา้มี)  
 11.2 คณะกรรมการชุดยอ่ย  
    (1) ใหอ้ธิบายโครงสร้างกรรมการบริษทัวา่ ประกอบดว้ยคณะกรรมการชุดยอ่ย
ทั้งหมดก่ีชุด เช่น คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกาํหนด
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร เป็นตน้  และขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีของกรรมการแต่ละชุด   
   (2) ใหร้ะบุรายช่ือกรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทาน 
งบการเงินของบริษทั และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของกรรมการรายดงักล่าวดว้ย  
     11.3   การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงสุด 
    (1) กรรมการอิสระ 
     - ใหร้ะบุหลกัเกณฑใ์นการคดัเลือกกรรมการอิสระ ไดแ้ก่ คุณสมบติั  
และกระบวนการสรรหา 
   - หากในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีผา่นมา กรรมการอิสระมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ 
หรือการใหบ้ริการทางวิชาชีพ หรือบุคคลท่ีไดรั้บแต่งตั้งใหเ้ป็นกรรมการอิสระมีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ 
ทางธุรกิจหรือการใหบ้ริการทางวิชาชีพ ในมลูค่าเกินกวา่หลกัเกณฑท่ี์กาํหนด 4  ใหบ้ริษทัเปิดเผยลกัษณะ
ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือการใหบ้ริการทางวิชาชีพ ท่ีทาํใหบุ้คคลดงักล่าวมีคุณสมบติัไม่เป็นไปตาม  
หลกัเกณฑท่ี์กาํหนด  เหตุผลและความจาํเป็นท่ียงัคงหรือแต่งตั้งใหบุ้คคลดงักล่าวเป็นกรรมการอิสระ รวมทั้ง
ความเห็นของคณะกรรมการบริษทัท่ีเห็นวา่ การเป็นกรรมการอิสระของบุคคลดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อ  
การปฏิบติัหนา้ท่ีและการใหค้วามเห็นท่ีเป็นอิสระ   

                                           
4  ตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาต 
  ใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่  
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  (2) การสรรหากรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงสุด : ใหร้ะบุวา่วิธีการคดัเลือกบุคคล 
ท่ีจะแต่งตั้งเป็นกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงสุดผา่นคณะกรรมการสรรหา (nominating committee) หรือไม่ 
จาํนวนกรรมการท่ีมาจากผูถื้อหุน้รายใหญ่แต่ละกลุ่ม (ถา้มี) และใหอ้ธิบายสิทธิของผูล้งทุนรายยอ่ยในการแต่งตั้ง
กรรมการ (ใหร้ะบุวา่ การแต่งตั้งกรรมการใชวิ้ธีท่ีผูถื้อหุน้สามารถแบ่งคะแนนเสียงของตนในการเลือกตั้ง
กรรมการเพ่ือใหผู้ใ้ดมากนอ้ยตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจาํกดั (cumulative voting) หรือวิธีการแต่งตั้ง
กรรมการแต่ละรายตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้  
ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง) 
 11.4  การกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 
   ใหบ้ริษทัไม่วา่จะมีลกัษณะเป็นบริษทัท่ีประกอบธุรกิจหลกัโดยการถือหุน้ในบริษทัอ่ืน 
(holding company) หรือเป็นบริษทัทัว่ไปใหเ้ปิดเผยขอ้มลูท่ีมีสาระสาํคญัดงัต่อไปน้ี   
   (1) ใหอ้ธิบายวา่คณะกรรมการบริษทัมีกลไกในการกาํกบัดูแลท่ีทาํใหส้ามารถควบคุม 
ดูแลการจดัการและรับผิดชอบการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม เพ่ือดูแลรักษาผลประโยชนใ์น 
เงินลงทุนของบริษทัอยา่งไร เช่น  
    -   มีการส่งบุคคลเพ่ือเป็นตวัแทนของบริษทัไปเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือ 
ผูมี้อาํนาจควบคุม ในบริษทัดงักล่าวอยา่งนอ้ยตามสดัส่วนการถือหุน้หรือไม่ อยา่งไร  พร้อมทั้งใหอ้ธิบายวา่  
บริษทัมีระเบียบปฏิบติัหรือขอ้กาํหนดของบริษทัท่ีทาํให้การส่งตวัแทนดงักล่าวจะตอ้งไดรั้บมติเห็นชอบจาก 
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัหรือไม่ อยา่งไร  
    -   การกาํหนดขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการและผูบ้ริหาร 
ท่ีเป็นตวัแทนของบริษทัในบริษทัดงักล่าวในการควบคุมหรือมีส่วนร่วมในการกาํหนดนโยบายท่ีสาํคญั 
ต่อการดาํเนินธุรกิจ   
    -   กลไกในการกาํกบัดูแลท่ีมีผลให้การเปิดเผยขอ้มลูฐานะการเงินและผลการ
ดาํเนินงาน การทาํรายการระหวา่งบริษทัดงักล่าวกบับุคคลท่ีเก่ียวโยง การไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์หรือ
การทาํรายการสาํคญัอ่ืนใดของบริษทัดงักล่าว ใหค้รบถว้นถกูตอ้ง  และใชห้ลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบั  
การเปิดเผยขอ้มลูและการทาํรายการในลกัษณะดงักล่าวขา้งตน้ในทาํนองเดียวกบัหลักเกณฑข์องบริษทั 
    -   การกาํหนดระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและรัดกมุเพียงพอใน 
บริษทัยอ่ยท่ีเป็นบริษทัท่ีประกอบธุรกิจหลกั และกลไกอ่ืนในการกาํกบัดูแลบริษทัยอ่ยดงักล่าว เช่น การอนุมติั 
การเพ่ิมทุนหรือลดทุน การเลิกบริษทัยอ่ย เป็นตน้  
   ในกรณีท่ีเป็นบริษทัท่ีประกอบธุรกิจหลกัโดยการถือหุน้ในบริษทัอ่ืน (holding 
company) ใหอ้ธิบายกลไกการกาํกบัดูแลขา้งตน้ พร้อมทั้งระบุวา่เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 5 หรือไม่ 
อยา่งไร ดว้ย  
   (2) ใหเ้ปิดเผยขอ้ตกลงระหวา่งบริษทักบัผูถื้อหุน้อ่ืนในการบริหารจดัการบริษทัยอ่ย
และบริษทัร่วม (shareholders’ agreement) (ถา้มี)  โดยใหเ้ปิดเผยเฉพาะบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมท่ีมีนยัสาํคญั

                                           
5  ตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขาย 
  หุน้ท่ีออกใหม่  
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ต่อการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัและเป็นขอ้ตกลงท่ีมีผลอยา่งมีสาระสาํคญัต่อการบริหารงาน หรือมีอาํนาจ
ควบคุม หรือการแบ่งผลตอบแทนนอกเหนือจากผลตอบแทนตามสดัส่วนการถือหุน้ปกติ  
 11.5  การดูแลเร่ืองการใชข้อ้มลูภายใน :  
     ใหอ้ธิบายวา่บริษทัมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผูบ้ริหารในการนาํขอ้มลู
ภายในของบริษทัไปใชเ้พ่ือประโยชนส่์วนตน รวมทั้งเพ่ือการซ้ือขายหลกัทรัพยโ์ดยเฉพาะในช่วง 1 เดือน
ก่อนท่ีงบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชนหรือไม่อยา่งไร (เช่น การกาํหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหารรายงาน 
การซ้ือขายหลกัทรัพย ์และมาตรการลงโทษหากบริษทัพบวา่ มีการนาํขอ้มลูภายในไปใชเ้พ่ือประโยชนส่์วนตน 
เป็นตน้) เพ่ือใหผู้ล้งทุนเห็นภาพวา่บริษทัมีมาตรการป้องกนัการท่ีกรรมการและผูบ้ริหารใชป้ระโยชนจ์าก 
ขอ้มลูภายในอยา่งไร 
 11.6  ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี 
  ใหแ้สดงค่าตอบแทนท่ีผูส้อบบญัชี สาํนกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสงักดั และ  
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชีและสาํนกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสงักดั ไดรั้บจากบริษทั  
และบริษทัยอ่ย โดยใหร้ะบุแยกเป็น  

(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (audit fee) 
(2) ค่าบริการอ่ืน (non-audit fee) 

       การเปิดเผยค่าบริการอ่ืนใหแ้สดงขอ้มลูของค่าบริการอ่ืนท่ีไดจ่้ายไปแลว้ 
ในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา และค่าบริการอ่ืนท่ีจะตอ้งจ่ายในอนาคตอนัเกิดจากการตกลงท่ียงัใหบ้ริการ 
ไม่แลว้เสร็จในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา และประเภทของการใหบ้ริการอ่ืน 
 หมายเหตุ 
 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชีและสาํนกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชี  
สงักดั ใหร้วมถึง 

(ก) คู่สมรสและบุตรท่ียงัตอ้งพ่ึงพิงหรืออยูใ่นอุปการะของผูส้อบบญัชี 
(ข) กิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมสาํนกังานสอบบญัชี  กิจการท่ีถกูควบคุมโดย 

สาํนกังานสอบบญัชี  และกิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบัสาํนกังานสอบบญัชี ไม่วา่จะเป็น 
โดยทางตรงหรือทางออ้ม 

(ค) กิจการท่ีอยูภ่ายใตอิ้ทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญัของสาํนกังานสอบบญัชี 
(ง) หุน้ส่วนหรือเทียบเท่าของสาํนกังานสอบบญัชี 
(จ) คู่สมรสและบุตรท่ียงัตอ้งพ่ึงพิงหรืออยูใ่นอุปการะของบุคคลตาม (ง) 
(ฉ) กิจการท่ีผูส้อบบญัชี บุคคลตาม (ก) (ง) หรือ (จ) มีอาํนาจควบคุมหรือ 

มีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญั ไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม 
 เพ่ือประโยชนใ์นการพิจารณาลกัษณะของการควบคุมหรือการมีอิทธิพล 
อยา่งเป็นสาระสาํคญัท่ีจะเขา้ข่ายเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชีและสาํนกังานสอบบญัชี 
ขา้งตน้ ใหน้าํนิยามตามมาตรฐานการบญัชีวา่ดว้ยเร่ืองการเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการ  
ท่ีเก่ียวขอ้งกนัมาใชบ้งัคบั 



- 19 - 

  

 11.7 การปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีในเร่ืองอ่ืน ๆ 
  ใหอ้ธิบายวา่ท่ีผา่นมาบริษทัมีการปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีสาํหรับ 
บริษทัจดทะเบียนตามแนวทางท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนดในเร่ืองอ่ืน ๆ นอกจากเร่ือง 
ท่ีเปิดเผยไวข้า้งตน้หรือไม่  หากมีเร่ืองใดท่ีบริษทัมิไดมี้การปฏิบติัตามหลกัการดงักล่าว ใหร้ะบุเร่ืองท่ี 
ไม่ปฏิบติันั้น พร้อมทั้งแสดงเหตุผลประกอบ  ทั้งน้ี ในการแสดงเหตุผลประกอบดงักล่าว บริษทัอาจเลือกใชวิ้ธี
อา้งอิงไปยงัคาํอธิบายท่ีเก่ียวขอ้งในหวัขอ้อ่ืน หรือรายงานอ่ืนท่ีเปิดเผยต่อประชาชนทางเวบ็ไซตข์องบริษทักไ็ด ้   
 
12.  ความรับผดิชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR) 
 ใหเ้ปิดเผยนโยบายและการดาํเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ย ท่ีแสดงถึงความรับผิดชอบ 
ต่อสงัคม ส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือความยัง่ยืนของกิจการและสงัคมโดยรวม ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงในการดาํเนินธุรกิจปกติ  
(in-process)  ตั้งแต่การกาํหนดวิสยัทศัน ์เป้าหมาย กลยทุธ์ การประเมินความเส่ียงในการประกอบธุรกิจ  และ
สะทอ้นออกมาในการดาํเนินงาน เช่น การออกแบบผลิตภณัฑ ์ การจดัหาวตัถุดิบ  การออกแบบกระบวนการผลิต  
การปฏิบติัต่อพนกังานลกูจา้ง  การแข่งขนั  การปฏิบติัต่อลกูคา้ ฯลฯ  โดยอยา่งนอ้ย ควรมีการดูแลติดตาม 
ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  และใหเ้ปิดเผยขอ้เทจ็จริงกรณีท่ีบริษทัหรือบริษทัยอ่ยมีการดาํเนินธุรกิจท่ีมี
ผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสงัคมในช่วงปีท่ีผา่นมา  พร้อมทั้งอธิบายเหตุผล ผลกระทบต่อบริษทัหรือ  
บริษทัยอ่ย การแกไ้ข และแนวทางตรวจสอบป้องกนัในอนาคตดว้ย 
 ส่วนกรณีท่ีบริษทัมีการบริจาคช่วยเหลือสงัคมในรูปแบบต่าง ๆ ท่ีนอกเหนือจากการดาํเนิน
ธุรกิจปกติ (after process)  ซ่ึงเป็นประโยชนต่์อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม บริษทัอาจเปิดเผยกรณีดงักล่าวไวด้ว้ย 
กไ็ด ้ โดยใหแ้ยกจากเร่ืองความรับผิดชอบต่อสงัคมท่ีเป็นส่วนหน่ึงในการดาํเนินธุรกิจปกติของบริษทัหรือ
บริษทัยอ่ย 
 

 แนวปฏิบติั ในการเปิดเผยขอ้มลูและจดัทาํรายงานตามหวัขอ้น้ี 
 แนวทางเก่ียวกบั “ความรับผิดชอบต่อสงัคม”   
 เน่ืองจากคาํวา่ “ความรับผิดชอบต่อสงัคม” มีความหมายกวา้ง การเปิดเผยขอ้มลูในหวัขอ้น้ี 
จึงใหค้าํนึงถึงแนวทางความรับผิดชอบต่อสงัคมของกิจการท่ีจดัทาํโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
ซ่ึงปัจจุบนักาํหนดหลกัการไวด้งัน้ี (“หลกัการ 8 ขอ้”)6 

 (1) การประกอบกิจการดว้ยความเป็นธรรม  
(2) การต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ 
(3) การเคารพสิทธิมนุษยชน  
(4) การปฏิบติัต่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม  

                                           
6 หลกัการตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสงัคมของกิจการท่ีจดัทาํโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมี 10 ขอ้ 
   หลกัการ 8 ขอ้ขา้งตน้ คือ หลกัการ 10 ขอ้ดงักล่าวท่ีไม่รวม 2 หวัขอ้ คือ การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ซ่ึงไดก้าํหนดให ้
   เปิดเผยแยกต่างหากภายใตห้วัขอ้ “การกาํกบัดูแลกิจการ” ของแบบแสดงรายการขอ้มูลน้ีแลว้  และหวัขอ้รายงาน 
   ดา้นสงัคม/ส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงคือการเปิดเผยในหวัขอ้น้ีอยูแ่ลว้ 
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(5) ความรับผิดชอบต่อผูบ้ริโภค  
(6) การดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม  
(7) การร่วมพฒันาชุมชนหรือสงัคม 
(8) การมีนวตักรรมและเผยแพร่นวตักรรมซ่ึงไดจ้ากการดาํเนินงานท่ีมีความรับผิดชอบต่อสงัคม  

ส่ิงแวดลอ้ม และผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

  การเลือกเร่ืองท่ีจะดาํเนินการและนาํมาเปิดเผย  แต่ละบริษทัมกัมีการดาํเนินงานดว้ย 
ความรับผิดชอบต่อสงัคมตามหลกัการขา้งตน้อยูแ่ลว้ จึงสามารถนาํเร่ืองท่ีดาํเนินการอยูแ่ลว้มาเปิดเผยได ้ 
  สาํหรับบริษทัท่ีมีความพร้อมในการดาํเนินการขั้นต่อไป  หากเลือกเร่ืองท่ีจะใหค้วามสาํคญั 
และนาํมากาํหนดเป็นเป้าหมายเชิงกลยทุธ์ในการดาํเนินงานในเชิงรุก และรายงานความคืบหนา้ได ้กจ็ะ 
เป็นประโยชนย์ิ่งข้ึนต่อการดาํเนินธุรกิจอยา่งย ัง่ยืนของบริษทัหรือบริษทัยอ่ยนั้นเอง  โดยเร่ืองท่ีเลือกดงักล่าว 
ควรเป็นเร่ืองท่ีสาํคญัต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทั เช่น เป็นเร่ืองท่ีมีความเส่ียงอยา่งมีนยัสาํคญัต่อ  
การดาํเนินธุรกิจหลกั  หรือมีผลกระทบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย (stakeholders) ท่ีมีนยัสาํคญั เป็นตน้  ทั้งน้ี  
บริษทัควรคาํนึงถึงแนวทางการจดัทาํรายงานแห่งความยัง่ยืนท่ีจดัทาํโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
หรือตามมาตรฐานสากลอ่ืน เช่น กรอบการจดัทาํรายงานขององคก์รแห่งความริเร่ิมวา่ดว้ยการรายงานสากล 
(Global Reporting Initiative: GRI) เป็นตน้ ประกอบการเปิดเผยขอ้มลูในหวัขอ้น้ีดว้ย   

รูปแบบการเปิดเผยขอ้มลู  บริษทัอาจเปิดเผยหรือจดัทาํรายงานโดยมีสาระสาํคญั 
ตามท่ีกาํหนดตามหวัขอ้น้ี ดว้ยวิธีใดดงัต่อไปน้ีกไ็ด ้ 
 (ก)  เปิดเผยขอ้มลูภายใตห้วัขอ้น้ีในแบบแสดงรายการขอ้มลู   
 (ข)  อา้งอิงไปยงัรายงานท่ีจดัทาํแยกเล่มท่ีเปิดเผยในเวบ็ไซตข์องบริษทั   
 (ค)  เปิดเผยสาระสาํคญัโดยรวมอยูก่บัขอ้มลูการดาํเนินงานอ่ืน ๆ ของบริษทั โดยอธิบาย
กระบวนการจดัทาํรายงานไวใ้นหวัขอ้น้ี 

สาระสาํคญัของขอ้มลูท่ีเปิดเผย  ใหเ้ปิดเผยขอ้มลูอยา่งนอ้ยในเร่ืองดงัต่อไปน้ี   
12.1  นโยบายภาพรวม : ใหอ้ธิบายวา่คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายใหก้ารดาํเนินธุรกิจของ

บริษทัและบริษทัยอ่ยเป็นไปดว้ยความรับผิดชอบต่อสงัคม ส่ิงแวดลอ้ม และกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สีย (stakeholders)  
ตามหลกัการ 8 ขอ้ อยา่งไร โดยควรระบุวิสยัทศัน ์ภารกิจ กลยทุธ์ท่ีนาํไปสู่ความยัง่ยืนไวด้ว้ย   
  12.2  การด าเนินงานและการจดัท ารายงาน : ใหอ้ธิบายในเร่ืองดงัน้ี    
  (1)  กระบวนการจดัทาํรายงาน  เช่น อธิบายถึงการกาํหนดหลกัการ และกลุ่มผูมี้ 
ส่วนไดเ้สียท่ีบริษทัใหค้วามสาํคญัในการดาํเนินการ  มาตรฐานการเปิดเผยขอ้มลูท่ีใช ้เป็นตน้  ทั้งน้ี ในกรณีท่ี
บริษทัเลือกดาํเนินการและการจดัทาํรายงานตามมาตรฐานสากล ใหร้ะบุช่ือองคก์ร หรือมาตรฐานสากล  
ท่ีใชด้าํเนินการและการจดัทาํรายงานดงักล่าวไวด้ว้ย  
  (2)  การดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามนโยบายท่ีบริษทัไดเ้ปิดเผยไว ้เช่น การออกแบบ
ผลิตภณัฑ ์ การจดัหาวตัถุดิบ การออกแบบกระบวนการผลิต  การปฏิบติัต่อพนกังานลกูจา้ง  นโยบาย 
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การแข่งขนั ฯลฯ เป็นไปดว้ยความเป็นธรรม การรักษาส่ิงแวดลอ้ม การป้องกนัการมีส่วนร่วมกบัการคอร์รัปชัน่   
การเคารพสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สีย อยา่งไร  หรือในการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม การป้องกนัการมีส่วนร่วมกบั 
การคอร์รัปชัน่ ฯลฯ  บริษทัไดด้าํเนินการอยา่งไรใหเ้ป็นไปตามหลกัการดงักล่าว ตั้งแต่การประเมินความเส่ียง 
การกาํหนดแนวปฏิบติั การส่ือสารกบัพนกังานและลกูจา้ง การตรวจสอบการปฏิบติั เป็นตน้  ทั้งน้ี ในกรณีท่ี
บริษทัมีขอ้มลูตวัช้ีวดัการดาํเนินการดงักล่าว บริษทัควรระบุขอ้มลูไวด้ว้ย 
 12.3  การด าเนินธุรกจิที่มผีลกระทบต่อความรับผดิชอบต่อสังคม (ถา้มี) :  หากมีกรณี
ดงัต่อไปน้ี เกิดข้ึนกบับริษทัหรือบริษทัยอ่ยในช่วงปีท่ีผา่นมา ใหเ้ปิดเผยขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบักรณีนั้น พร้อมทั้ง
อธิบายเหตุผล ผลกระทบต่อบริษทัหรือบริษทัยอ่ย การแกไ้ข และแนวทางตรวจสอบป้องกนัในอนาคตดว้ย  
  (1)  บริษทัและบริษทัยอ่ยถกูตรวจสอบหรืออยูร่ะหวา่งถกูตรวจสอบโดยหน่วยงาน 
ท่ีมีอาํนาจหนา้ท่ีวา่การดาํเนินงานของบริษทัหรือบริษทัยอ่ยมีการฝ่าฝืนกฎหมายในเร่ืองเก่ียวกบัหลกัการ 8 ขอ้  
อยา่งมีนยัสาํคญั  ทั้งน้ี หากเร่ืองดงักล่าวอยู่ระหวา่งการพิจารณาในชั้นศาล บริษทัหรือบริษทัยอ่ยตกเป็นคู่ความ 
หรือคู่กรณี บริษทัอาจเปิดเผยโดยอา้งอิงไปยงัหวัขอ้ขอ้พิพาททางกฎหมายกไ็ด ้
  (2)  การดาํเนินธุรกิจของบริษทัและบริษทัยอ่ยมีส่วนหรือถกูกล่าวหาวา่มีผลกระทบ  
ดา้นลบต่อสงัคม ส่ิงแวดลอ้ม หรือไม่เป็นไปตามหลกัการ 8 ขอ้ โดยเฉพาะกรณีท่ีปรากฏเป็นข่าวต่อสาธารณชน 
และเป็นกรณีท่ีอาจกระทบต่อการประกอบธุรกิจ ช่ือเสียง หรือความน่าเช่ือถือ ของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย  
อยา่งมีนยัสาํคญั 
 12.4  กจิกรรมเพือ่ประโยชน์ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม (after process)  บริษทัอาจเปิดเผย
กิจกรรมดงักล่าวของบริษทัหรือบริษทัยอ่ยในรอบปีท่ีผา่นมาไวด้ว้ยกไ็ด ้

 แนวทางปฏิบติัเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการป้องกนัการมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการคอร์รัปชัน่ 

  บริษทัควรเปิดเผยการดาํเนินการเก่ียวกบัการป้องกนัมิใหก้ารดาํเนินธุรกิจของบริษทัและ  
บริษทัยอ่ย มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการคอร์รัปชัน่เป็นหวัขอ้แยกต่างหากจากหวัขอ้ความรับผิดชอบต่อสงัคมของ
กิจการ โดยควรเปิดเผยขอ้มลูในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
  นโยบาย  ควรเปิดเผยมติคณะกรรมการบริษทั ในเร่ืองนโยบายการดาํเนินธุรกิจของบริษทั
และบริษทัยอ่ยท่ีจะไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการคอร์รัปชัน่ ไม่วา่ดว้ยการเรียก รับ และจ่ายสินบน โดยอาจจะระบุ
ขอบเขตการดาํเนินการดว้ยกไ็ด ้
                         ในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษทัไม่มีมติในเร่ืองดงักล่าวหรือยงัไม่ดาํเนินการ ควรเสนอให้
คณะกรรมการบริษทัมีมติรับทราบดว้ยวา่ คณะกรรมการมีหน้าที่ดูแลใหบ้ริษทัปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 
โดยกฎหมายดงักล่าวรวมถึง กฎหมายเก่ียวกบัการหา้มจ่ายสินบน หรือการสนบัสนุนการทุจริตคอร์รัปชัน่ และ
หน้าที่ดูแลขา้งตน้ รวมถึงการดูแลใหมี้การดาํเนินการในเร่ืองท่ีระบุในหวัขอ้ “การดาํเนินการ” ดว้ย  โดยควร
เสนอใหค้ณะกรรมการทบทวนการมีความเหมาะสมในการมีนโยบายขา้งตน้อยา่งนอ้ยทุกปี  
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 ในกรณีท่ีบริษทัมีการประกาศเจตนารมณ์ท่ีจะเขา้ร่วมกบัองคก์รใด เช่น โครงการแนวร่วมปฏิบติั
ของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต (Collective Anti-Corruption : CAC)7 หรือคณะกรรมการบริษทั 
มีเจตนารมณ์ท่ีจะดาํเนินการเพ่ือต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ในสงัคม อาจระบุไวด้ว้ยกไ็ด ้ 
  การดาํเนินการ   ควรระบุการดาํเนินการของบริษทัเพ่ือใหเ้ป็นไปตามนโยบายในการป้องกนั 
การมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการคอร์รัปชัน่ท่ีไดด้าํเนินการแลว้ ในเร่ืองต่อไปน้ี 
 (1)  การประเมินความเส่ียงของธุรกิจ เพ่ือระบุการดาํเนินงานของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย  
ท่ีมีความเส่ียงวา่อาจมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการคอร์รัปชัน่    
 (2)  การกาํหนดแนวปฏิบติัเพ่ือควบคุม ป้องกนั และติดตามความเส่ียงจากการคอร์รัปชัน่ 
 (3)  การส่ือสารและฝึกอบรมแก่พนกังานเพ่ือใหค้วามรู้เก่ียวกบันโยบายและแนวปฏิบติั  
ในการต่อตา้นคอร์รัปชัน่  
 (4)  แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบติัตามนโยบายการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่  
 (5)  การใหค้ณะกรรมการตรวจสอบหรือผูส้อบบญัชีท่ีสาํนกังานใหค้วามเห็นชอบ สอบทาน 
ความครบถว้นเพียงพอของกระบวนการทั้งหมด 
  ทั้งน้ี บริษทัอาจเปิดเผยขอ้มลูขา้งตน้ดว้ยการอา้งอิงไปยงัขอ้มลูหรือเอกสารท่ีเปิดเผยใน
เวบ็ไซตข์องบริษทักไ็ด ้และหากบริษทัเขา้ร่วมโครงการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ท่ีกาํหนดใหบ้ริษทัตอ้งมี
กระบวนการในทาํนองเดียวกนัน้ี เช่น โครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต 
(Collective Anti-Corruption: CAC) บริษทัสามารถเปิดเผยการดาํเนินการหรือความคืบหนา้ดว้ยการอา้งอิง 
การดาํเนินการตามโครงการนั้น ๆ ได ้
 
13.  การควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 
 13.1  ใหส้รุปความเห็นของคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายในของบริษทั 
ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี  ทั้งน้ี ใหค้ณะกรรมการบริษทัใชแ้บบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 
(ซ่ึงรวมถึงการบริหารจดัการความเส่ียง)8 ท่ีจดัไวบ้นเวบ็ไซตข์องสาํนกังาน เพ่ือประกอบการประเมิน 
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทัดว้ย 

                                           
7 โครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต (Collective Anti-Corruption : CAC) เป็นการแสดง 
  ความร่วมมือของภาคเอกชนในการร่วมกนัดาํเนินงานตามกรอบและขั้นตอนสากลวา่ดว้ยการต่อตา้นการทุจริต เพื่อสร้าง 
  มาตรฐานการประกอบธุรกิจท่ีใสสะอาด  โดยบริษทัท่ีเขา้เป็นแนวร่วมปฏิบติัจะตอ้งลงนามในคาํประกาศเจตนารมณ์ 
  และยืน่ต่อสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (“IOD”) ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการโครงการ  ทั้งน้ี บริษทั 
  สามารถดาวน์โหลดขอ้มูลและเอกสารไดท่ี้ www.thai-iod.com  หมวด “โครงการพิเศษ” 
8 กรอบแนวทางปฏิบติัดา้นการควบคุมภายในของ the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway  
  Commission  : COSO) กาํหนดองคป์ระกอบหลกัท่ีจาํเป็นในการควบคุมภายในไว ้5 ดา้น ไดแ้ก่ (1) การควบคุมภายใน 
  องคก์ร (Control Environment)  (2) การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment)  (3) การควบคุม  การปฏิบติังาน    
  (Control Activities) (4) ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูล (Information & Communication) และ (5). ระบบ 
  การติดตาม (Monitoring Activities) 

http://www.thai-iod.com/
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   (1) ความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษทั  
และการจดัใหมี้บุคลากรอยา่งเพียงพอท่ีจะดาํเนินการดงักล่าวไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพรวมทั้งการติดตาม
ควบคุมดูแลการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ยวา่ สามารถป้องกนัทรัพยสิ์นของบริษทัและบริษทัยอ่ยจากการท่ี
กรรมการหรือผูบ้ริหารนาํไปใชโ้ดยมิชอบหรือโดยไม่มีอาํนาจหรือไม่  
   (2) ใหอ้ธิบายวา่ท่ีผา่นมาบริษทัมีขอ้บกพร่องเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายใน 
เร่ืองใดบา้ง  ถา้มี บริษทัไดแ้กไ้ขขอ้บกพร่องดงักล่าวเสร็จส้ินแลว้หรือไม่ เพราะเหตุใด 
 13.2  ใหร้ะบุความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีท่ีมีความเห็นแตกต่างไปจาก
ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั หรือผูส้อบบญัชีมีขอ้สงัเกตเก่ียวกบัการควบคุมภายในประการใด  
ใหร้ะบุไวด้ว้ย  ทั้งน้ี ใหแ้นบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (ไม่วา่จะมีความเห็นเป็นเช่นใด)  
เป็นเอกสารแนบทา้ยแบบแสดงรายการขอ้มลูน้ีดว้ย 
 13.3  หวัหนา้งานตรวจสอบภายในและหวัหนา้งานกาํกบัดูแลการปฏิบติังานของบริษทั  
  (1) ใหร้ะบุช่ือผูด้าํรงตาํแหน่งหวัหนา้งานตรวจสอบภายในของบริษทั และกรณีท่ีมี 
ผูด้าํรงตาํแหน่งหวัหนา้งานกาํกบัดูแลการปฏิบติังานของบริษทั (compliance) ใหร้ะบุดว้ย   
   หากบริษทัใชบ้ริการหน่วยงานภายนอก (outsource) ในการทาํหนา้ท่ีดงักล่าว  
ใหร้ะบุช่ือของกิจการหรือบุคคลท่ีไดรั้บแต่งตั้งจากบริษทัใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าว  พร้อมทั้งช่ือบุคคลท่ีไดรั้บ
มอบหมายจากกิจการท่ีสงักดันั้นให้ปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าวดว้ย 
   ทั้งน้ี ใหแ้นบขอ้มลูของผูด้าํรงตาํแหน่งดงักล่าวตามรายละเอียดท่ีปรากฏใน
เอกสารแนบ 3 ดว้ย 
  (2) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัคุณสมบติัของผูด้าํรงตาํแหน่ง
หวัหนา้งานตรวจสอบภายในวา่มีความเหมาะสมท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าวไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพหรือไม่ 
อยา่งไร 
  (3) การแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกยา้ยผูด้าํรงตาํแหน่งหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน
ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการตรวจสอบหรือไม่  กรณีท่ีไม่ไดเ้ป็นหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 
บริษทัมีแนวปฏิบติัอยา่งไร   
 

14.  รายการระหว่างกนั (ถ้ามี) 
 ใหอ้ธิบายลกัษณะของรายการระหวา่งกนัท่ีผา่นมา และนโยบายในการทาํรายการ 
ระหวา่งบริษทัและบริษทัยอ่ยกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในอนาคต ดงัน้ี 

(1) เปิดเผยรายการระหวา่งกนักบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในปีท่ีผา่นมา โดยใหร้ะบุ 
ช่ือกลุ่มบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ลกัษณะความสมัพนัธ์ (เช่น เป็นบิดาของผูถื้อหุน้รายใหญ่ เป็นบริษทัท่ี 
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ถือหุน้ร้อยละสามสิบ) และเปิดเผยขอ้มลูรายการระหวา่งกนั เช่น ลกัษณะ ปริมาณ เง่ือนไขของ
รายการระหวา่งกนั อตัราดอกเบ้ีย ราคาซ้ือ ราคาขาย มลูค่าของรายการระหวา่งกนั หรือค่าเช่าท่ีเกิดข้ึนจริง  
พร้อมทั้งแสดงราคาประเมิน หรืออตัราค่าเช่า ท่ีประเมินโดยบุคคลท่ีสาม หรือแสดงไดว้า่เป็นราคาท่ีเป็นธรรม   
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ทั้งน้ี หากเป็นรายการระหวา่งกนักบับริษทัร่วมหรือบริษทัยอ่ยท่ีมี กรรมการ ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ และ 
ผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยถื์อหุน้รวมกนัไม่เกินร้อยละสิบ จะไม่เปิดเผยขอ้มลูนั้นกไ็ด้ 
 (2) อธิบายความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการดงักล่าววา่เป็นไปเพ่ือประโยชน์
สูงสุดของบริษทัแลว้หรือไม่ อยา่งไร  ทั้งน้ี ถา้มีความเห็นของกรรมการอิสระในเร่ืองดงักล่าวท่ีแตกต่างจาก  
มติคณะกรรมการใหเ้ปิดเผยความเห็นนั้นดว้ย 
 (3) อธิบายมาตรการและขั้นตอนการอนุมติัการทาํรายการระหวา่งกนั และใหร้ะบุวา่ 
กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูถื้อหุน้ ท่ีมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองนั้น มีส่วนในการอนุมติัหรือไม่ และมีการดูแลเร่ือง
ดงักล่าวอยา่งไร 
 (4) อธิบายนโยบายและแนวโนม้การทาํรายการระหวา่งกนัในอนาคต 

(5) ในกรณีท่ีมีการแสดงราคาประเมินประกอบการทาํรายการระหวา่งกนั  ใหบ้ริษทั 
เปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบัทรัพยสิ์นท่ีมีการประเมินและราคาประเมิน พร้อมทั้งใหแ้นบขอ้มลูเก่ียวกบั 
การประเมินราคาดงักล่าว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 4 

 
 หมายเหตุ  

(1) หากหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษทัได้เปิดเผยรายการระหวา่งกนัตาม (1) 
ครบถว้นแลว้ ไม่ตอ้งเปิดเผยขอ้มลูใน (1) ซํ้าในส่วนน้ี แต่ใหอ้า้งอิงไปถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 

(2) หากบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ถือหุน้ในบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วมรวมกนัเกินกวา่  
ร้อยละ 10 ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงของบริษทัดงักล่าว ใหอ้ธิบายเหตุผลประกอบท่ีใหบุ้คคลท่ีอาจมี
ความขดัแยง้ถือหุน้ในบริษทัดงักล่าวแทนการถือหุน้ของบริษทัโดยตรงดว้ย  
 



ส่วนที่ 2.4 
ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน  

 
15. ข้อมูลทางการเงนิที่ส าคัญ  
 ใหส้รุปฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานในระยะ 3 ปีท่ีผา่นมา (หรือเท่าท่ีมีการดาํเนินงาน
จริง และปีปัจจุบนัจนถึงไตรมาสล่าสุด โดยใหแ้สดงขอ้มลู ดงัน้ี 
  (ก) ใหส้รุปรายงานการสอบบญัชี 
 (ข) ตารางสรุปงบการเงินรวมหรืองบการเงิน (ในกรณีท่ีไม่มีบริษทัยอ่ย) โดยใหเ้ลือกแสดง
เฉพาะรายการท่ีมีนยัสาํคญั  
 (ค) ใหแ้สดงอตัราส่วนทางการเงินท่ีสาํคญัท่ีสะทอ้นถึงฐานะการเงิน และผลการดาํเนินงาน
ในธุรกิจหลกัของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
 นอกจากน้ี ใหแ้นบงบการเงินสาํหรับงวด (ตรวจสอบแลว้) 3 ปีท่ีผา่นมา (หรือเท่าท่ีมี 
การดาํเนินงานจริง) ของบริษทัและงบการเงินรวมไวท้า้ยแบบแสดงรายการขอ้มลู โดยอยา่งนอ้ยงบการเงิน 
ปีล่าสุดตอ้งลงลายมือช่ือโดยผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังาน  ทั้งน้ี โดยทัว่ไปไม่จาํเป็นตอ้ง
แนบงบการเงินรายไตรมาสของปีปัจจุบนั เวน้แต่จะมีหมายเหตุประกอบงบการเงินในเร่ืองสาํคญัท่ีเปล่ียนแปลง
จากงบการเงินประจาํงวดล่าสุดอยา่งมีนยัสาํคญั  
 
 หมายเหตุ 
 (1) ในกรณีท่ีบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยมี์การเปล่ียนแปลงโครงสร้างการถือหุน้หรือโครงสร้าง
การดาํเนินงาน หรือขนาดของธุรกิจของบริษทัหรือบริษทัยอ่ยอยา่งมีนยัสาํคญั และงบการเงินตรวจสอบ  
สาํหรับปีบญัชีล่าสุด ไม่แสดงผลการดาํเนินงานหรือฐานะการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ยตามโครงสร้างใหม่  
ใหบ้ริษทัจดัทาํงบการเงินรวมสาํหรับงวดบญัชีล่าสุดเสมือนบริษทัไดจ้ดัโครงสร้างใหม่ดงักล่าวตั้งแต่  
งวดบญัชีก่อนเตม็ปีบญัชี หากมีบางรายการไม่สามารถจดัทาํไดห้รือตอ้งตั้งสมมติฐานเพ่ิมเติมใหร้ะบุดว้ย  
 (2) การจดัทาํประมาณการงบการเงินในแบบแสดงรายการขอ้มลูน้ีใหเ้ป็นไปตาม 
ความสมคัรใจของบริษทั และจะจดัทาํเป็นระยะเวลาใดกไ็ด ้แต่หากประสงคจ์ะจดัทาํและเปิดเผย  
บริษทัและท่ีปรึกษาทางการเงินตอ้งจดัทาํประมาณการดว้ยความระมดัระวงั เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่สมมติฐาน 
ท่ีใชจ้ดัทาํประมาณการนั้นสมเหตุสมผลแลว้ โดยตอ้งแสดงสมมติฐานพร้อมทั้งคาํอธิบายไว้อยา่งชดัเจนดว้ย  
และในการจดัทาํแบบ 56-1  บริษทัตอ้งอธิบายวา่ผลการดาํเนินงานและฐานะการเงินท่ีเกิดข้ึนจริง แตกต่างจาก
ประมาณการท่ีทาํไวอ้ยา่งไร  ทั้งน้ี หากประมาณการดงักล่าวจดัทาํข้ึนโดยมีเหตุอนัควรทราบอยูแ่ลว้วา่ 
สมมติฐานนั้นไม่สมเหตุสมผล แบบแสดงรายการขอ้มลูดงักล่าวอาจเขา้ข่ายแสดงขอ้มลูท่ีเป็นเทจ็หรือปกปิด
ขอ้มลูท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั ซ่ึงบริษทั (และท่ีปรึกษาทางการเงิน) อาจเขา้ข่ายฝ่าฝืนมาตรา 278  
แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  
  อน่ึง หากบริษทัประสงคจ์ะเปิดเผยหรือเผยแพร่ขอ้มลูใดๆ ท่ีเก่ียวกบัแนวโนม้หรือ 
ประมาณการผลการดาํเนินงานของบริษทัในเชิงตวัเลขต่อผูล้งทุน บริษทัตอ้งจดัทาํและแสดงประมาณการดงักล่าว
ในแบบแสดงรายการขอ้มลูดว้ย ไม่เช่นนั้นบริษทัอาจเขา้ข่ายฝ่าฝืนมาตรา 77 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยฯ์  
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16.  การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ (Management Discussion and Analysis: MD&A) 
 ใหเ้ปิดเผยการวิเคราะห์และอธิบายถึงการดาํเนินงานและฐานะทางการเงินในมุมมองของ  
ฝ่ายจดัการ โดยระบุสาเหตุและปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย อยา่งนอ้ยในประเดน็ดงัต่อไปน้ี  ทั้งน้ี สามารถใชก้ราฟ 
หรือภาพประกอบการอธิบายตามความเหมาะสมดว้ยกไ็ด ้และในกรณีท่ีบริษทัมีสายผลิตภณัฑห์รือกลุ่มธุรกิจ
มากกวา่ 1 สาย/กลุ่ม ใหว้ิเคราะห์และอธิบายถึงการดาํเนินการในแต่ละสายผลิตภณัฑห์รือกลุ่มธุรกิจท่ีมี
นยัสาํคญัดว้ย 
 16.1 ใหว้ิเคราะห์การดาํเนินงานและฐานะทางการเงิน การเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญั ปัจจยั 
ท่ีเป็นสาเหตุหรือมีผลต่อฐานะการเงิน การดาํเนินงาน หรือการเปล่ียนแปลงดงักล่าว  ในช่วงปีท่ีผา่นมา   
โดยใหอ้ธิบายเปรียบเทียบกบัตวัช้ีวดัผลการดาํเนินงาน (benchmark) ท่ีสาํคญัดว้ย   
  -   การวิเคราะห์ขา้งตน้ ใหอ้ธิบายสาํหรับปีท่ีผา่นมาและปีปัจจุบนัจนถึงไตรมาสล่าสุด 
สาํหรับงบการเงินในช่วง 2 ปีก่อนหนา้น้ี ใหอ้ธิบายประกอบเฉพาะกรณีท่ีฐานะการเงินหรือผลการดาํเนินงาน
ดงักล่าวมีผลกระทบต่อฐานะการเงินหรือผลการดาํเนินงานปัจจุบนัของบริษทัอยา่งมีนยัสาํคญั   
  -   เพ่ือใหผู้ล้งทุนเขา้ใจผลการดาํเนินงานและฐานะการเงินของบริษทั   ขอใหอ้ธิบาย 
อยา่งนอ้ยเก่ียวกบัภาพรวมของการดาํเนินงาน ผลกระทบจากเหตุการณ์สาํคญัหรือปัจจยัสาํคญั เช่น การรวม
ธุรกิจหรือกิจการ การยกเลิกหรือหยดุการดาํเนินธุรกิจ การไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยท่ี์มีนยัสาํคญั   
ผลการดาํเนินงานและความสามารถในการทาํกาํไร สภาพคล่องและแหล่งเงินทุนของบริษทั คุณภาพของ
สินทรัพย ์การบริหารจดัการธุรกรรมนอกงบดุล การเปล่ียนแปลงหรือการเลือกใชน้โยบายการบญัชีท่ีมี
นยัสาํคญั ขอ้สงัเกตของผูส้อบบญัชีหรือความเห็นของผูส้อบบญัชีอยา่งมีเง่ือนไขต่อรายการบญัชีท่ีเป็น
สาระสาํคญั (ถา้มี)  รวมถึงผลการปฏิบติัตามแผนการดาํเนินธุรกิจและเป้าหมายท่ีไดก้าํหนดไวเ้ช่ือมโยงกบั
ขอ้มลูทางการเงิน   
 -  หากบริษทัเคยแจง้แผนการดาํเนินงานหรือประมาณการงบการเงินไวใ้นแบบแสดง
รายการขอ้มลูหรือแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี ใหอ้ธิบายผลการปฏิบติัตามแผนดงักล่าวดว้ย  

-  ในกรณีบริษทัมีการออกตราสารหน้ี ซ่ึงมีขอ้กาํหนดใหบ้ริษทัตอ้งดาํรงอตัราส่วน 
ทางการเงิน ใหบ้ริษทัเปิดเผยวา่ บริษทัสามารถดาํรงอตัราส่วนดงักล่าวไดต้ามขอ้กาํหนดหรือไม่  (แสดงขอ้มลู
อตัราส่วนทางการเงินตามงบการเงินประจาํงวดการบญัชีล่าสุดเปรียบเทียบกบัอตัราส่วนท่ีตอ้งดาํรงขา้งตน้)   
ในกรณีท่ีบริษทัไม่สามารถดาํรงอตัราส่วนไดต้ามขอ้กาํหนด ใหร้ะบุผลกระทบและการดาํเนินการของบริษทั 
 16.2 ใหอ้ธิบายปัจจยัหรือเหตุการณ์ท่ีอาจมีผลต่อฐานะการเงินหรือการดาํเนินงาน 
อยา่งมีนยัสาํคญัในอนาคต (forward looking) ไม่วา่จะเป็นปัจจยัภายนอก เช่น แนวโนม้ภาวะเศรษฐกิจ  
ความเปล่ียนแปลงของภาวะตลาดหรืออุตสาหกรรม และปัจจยัภายใน เช่น นโยบาย กลยทุธ์ การบริหารงานของ 
บริษทั การเปล่ียนแปลงขอ้ตกลงทางธุรกิจท่ีอาจกระทบต่อการดาํเนินงาน รวมทั้งปัจจยัอ่ืน ๆ เพ่ือใหผู้ล้งทุน
สามารถเขา้ใจและวิเคราะห์ทิศทางการดาํเนินงานของบริษทัในอนาคตได้ 
  ทั้งน้ี ในกรณีท่ีบริษทัมีโครงการหรือการวิจยัพฒันาท่ีจะกระทบต่อผลการดาํเนินงาน 
และฐานะการเงินในอนาคตอนัใกล ้(ประมาณ 1 ปี)  ใหบ้ริษทัอธิบายรายละเอียดของโครงการหรือการวิจยั 
และพฒันาดงักล่าว เช่น  ลกัษณะโครงการ  ผลิตภณัฑใ์หม่ หรือการปรับปรุงผลิตภณัฑเ์ดิมความคืบหนา้   
ผลกระทบท่ีอาจมีต่อผลการดาํเนินงานและฐานะการเงิน  



ส่วนที ่3 
ข้อมูลเกีย่วกบัการเสนอขายหลกัทรัพย์ 

 
1. รายละเอยีดของหลกัทรัพย์ที่เสนอขาย 

        ในกรณีหลกัทรัพยท่ี์เสนอขายมีรายละเอียดอ่ืนท่ีสาํคญัท่ีควรอธิบายเพ่ิมเติมจาก 
ขอ้มลูในหนา้แรกเพ่ือใหผู้ล้งทุนเขา้ใจลกัษณะของหลกัทรัพยท่ี์เสนอขาย ใหส้รุปลกัษณะสาํคญัของ 
หลกัทรัพยท่ี์เสนอขายเพ่ิมเติมดว้ย เช่น 

        กรณีเสนอขายหุน้เดิมพร้อมหุน้ท่ีออกใหม่ ใหร้ะบุจาํนวนและสดัส่วนดว้ย  
        กรณีเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิ ใหส้รุปวิธีการใชสิ้ทธิ เง่ือนไขการปรับสิทธิ  

และค่าเสียหาย เป็นตน้ 

2. ข้อจ ากดัการโอนหลกัทรัพย์ที่เสนอขาย (ถา้มี เช่น สิทธิในการถือหุน้ของชาวต่างชาติ  
ขอ้จาํกดัการโอนหลกัทรัพยท่ี์ไดจ้ดทะเบียนไวก้บัสาํนกังาน เป็นตน้) 

3. ที่มาของการก าหนดราคาหลกัทรัพย์ที่เสนอขาย 
กรณีการเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ท่ียงัไม่มีตลาดรอง หรือการเสนอขายหุน้ท่ีมี  

ตลาดรองหรือใบสาํคญัแสดงสิทธิในหุน้ดงักล่าวแต่ราคาเสนอขายหุน้ หรือราคาการใชสิ้ทธิตาม 
ใบสาํคญัแสดงสิทธิแตกต่างจากราคาหุน้ในตลาดรองอยา่งมีนยัสาํคญั ใหอ้ธิบายท่ีมาของการกาํหนด 
ราคาเสนอขายหลกัทรัพยด์งักล่าว 

4. ข้อมูลทางการเงนิเพือ่ประกอบการประเมนิราคาหุ้นที่เสนอขาย 

กรณีการเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ ใหแ้สดงขอ้มลูสถิติหรืออตัราส่วนทางการเงิน 
ท่ีสามารถสะทอ้นราคาของหุน้ท่ีออกใหม่ เช่น อตัราส่วนราคาต่อกาํไรต่อหุน้ (price-earning ratio)  
อตัราส่วนเงินปันผลตอบแทน (dividend yield) หรืออตัราส่วนทางการเงินอ่ืนใดท่ีสามารถสะทอ้น 
ราคาหุน้ตามความเหมาะสมของแต่ละอุตสาหกรรม เป็นตน้ โดยใหแ้สดงขอ้มลูเปรียบเทียบกบัขอ้มลู 
ของบริษทัอ่ืนในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกนั และมีลกัษณะของการประกอบธุรกิจท่ีใกลเ้คียงกนั   
ทั้งน้ี ใหแ้สดงสมมติฐานในการคาํนวณขอ้มลูทางการเงินดงักล่าวดว้ย 

5.  ราคาหุ้นสามญัในตลาดรอง 
     กรณีการเสนอขายหุน้เพ่ิมทุนหรือใบสาํคญัแสดงสิทธิของบริษทัท่ีมีหุน้จดทะเบียน  

หรือซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์ใหแ้สดงขอ้มลูเก่ียวกบัราคาและมลูค่าการซ้ือขายรายเดือนในรอบ  
12 เดือนท่ีผา่นมาของหุน้สามญัของผูอ้อกหลกัทรัพยน์ั้น  
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ปี เดือน ราคาเฉล่ีย ราคาสูงสุด ราคาตํ่าสุด มลูค่าการซ้ือเฉล่ียต่อวนั 
 
 

     

หมายเหตุ  1.  เพ่ือประโยชน์ในการเปรียบเทียบ ใหป้รับขอ้มูลเก่ียวกบัราคาตามผลกระทบการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไว ้
                       ของหุน้หรือการเสนอขายหุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม  พร้อมทั้งระบุวธีิปรับราคาดว้ย          
     2.  ใหร้ะบุวธีิคาํนวณราคาเฉล่ียดว้ย 

 6. การจอง การจ าหน่าย และการจดัสรร 
  6.1 วิธีการเสนอขายหลกัทรัพย ์ 
   ใหร้ะบุวา่บริษทัเสนอขายหลกัทรัพยผ์า่นผูจ้ดัจาํหน่ายหรือไม่ 
  6.2 ผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพย ์(กรณีผา่นผูจ้ดัจาํหน่าย) ใหร้ะบุ 
   (1) ผูจ้ดัการการรับประกนัการจาํหน่ายและจดัจาํหน่าย ใหร้ะบุช่ือ ท่ีอยู ่และ 
หมายเลขโทรศพัท ์
   (2) ผูป้ระกนัการจาํหน่ายและจดัจาํหน่าย ใหร้ะบุช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัท ์
   (3) ผูจ้ดัจาํหน่าย ใหร้ะบุช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัท ์
   (4) ตวัแทนผูจ้ดัจาํหน่าย ใหร้ะบุช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัท ์
  6.3 เง่ือนไข และค่าตอบแทนในการจดัจาํหน่ายหลกัทรัพย ์ 
   ใหร้ะบุขอ้ตกลงระหวา่งผูเ้สนอขายหลกัทรัพยก์บัผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพยท่ี์ 
เก่ียวกบัเง่ือนไขและค่าตอบแทนในการจดัจาํหน่าย  ทั้งน้ี ใหแ้สดงจาํนวนเงินค่าหลกัทรัพยท่ี์ผูเ้สนอขาย 
หลกัทรัพยจ์ะไดรั้บหลงัจากหักค่าตอบแทนในการจดัจาํหน่ายไวด้ว้ย 
  6.4 ค่าใชจ่้ายในการเสนอขายหลกัทรัพย ์ 
   ใหร้ะบุจาํนวนประกอบรายการท่ีเป็นค่าใชจ่้ายทั้งหมดในการเสนอขายหลกัทรัพย ์ 
โดยสงัเขป 
  6.5  วิธีการขอรับหนงัสือช้ีชวนและใบจองซ้ือหลกัทรัพย ์ 
   ใหร้ะบุวิธีการขอรับหนงัสือช้ีชวน เช่น วนั เวลา สถานท่ี เป็นตน้ 
  6.6 วิธีการจดัสรรหลกัทรัพย ์ 
   ใหร้ะบุหลกัการจดัสรรหลกัทรัพยใ์หแ้ก่ผูจ้องซ้ือ โดยระบุช่ือกลุ่มบุคคล และ
สดัส่วน หรือจาํนวนหลกัทรัพยท่ี์จะไดรั้บจดัสรรอยา่งชดัเจน หากมีการแบ่งจาํนวนหลกัทรัพยแ์ละเสนอขายต่อ
ผูล้งทุนต่างประเทศ ใหร้ะบุดว้ย 
  6.7 วนัและวิธีการจองและการชาํระเงินค่าจองซ้ือหลกัทรัพย ์ 
   ใหร้ะบุรายละเอียดเก่ียวกบัระยะเวลาการจองซ้ือหลกัทรัพย ์การกาํหนดจาํนวน 
ในการจองซ้ือหลกัทรัพยต่์อราย วิธีการชาํระเงินค่าจองซ้ือหลกัทรัพย ์ช่ือบริษทัเงินทุนหรือธนาคารพาณิชย ์
ท่ีเป็นตวัแทนรับเงินค่าจองซ้ือหลกัทรัพย ์วิธีการและเง่ือนไขในการถอนเงินค่าจองซ้ือหลกัทรัพยคื์น  
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  6.8 การจดัสรรในกรณีท่ีมีผูจ้องซ้ือหลกัทรัพยเ์กินกวา่จาํนวนหลกัทรัพยท่ี์เสนอขาย 
   ใหร้ะบุการจดัสรรกรณีท่ีมีผูจ้องซ้ือหลกัทรัพยเ์กินกวา่จาํนวนหลกัทรัพยท่ี์เสนอขาย 
 6.9  เหตุและวิธีการในการคืนเงินค่าจองซ้ือหลกัทรัพย ์
        ใหร้ะบุเหตุการณ์หรือเง่ือนไขท่ีทาํใหบ้ริษทัตอ้งคืนเงินค่าจองซ้ือหลกัทรัพย ์ 
ตลอดจนวิธีการและระยะเวลาในการคืนเงินค่าจองซ้ือหลกัทรัพย ์
  6.10 วิธีการส่งมอบหลกัทรัพย ์ 
   ใหร้ะบุวิธีการ และระยะเวลาในการส่งมอบ



ส่วนที ่7 
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

1.  ในกรณีเป็นการเสนอขายหลกัทรัพย์โดยบริษทัที่ออกหลกัทรัพย์ 
1.1   กรรมการบริหารทุกคนและผูท่ี้ดาํรงตาํแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบญัชี  

ใหล้งลายมือช่ือพร้อมทั้งประทบัตราบริษทั (ถา้มี) ในแบบแสดงรายการขอ้มลู พร้อมทั้งมอบอาํนาจให ้
บุคคลใดลงนามกาํกบัเอกสารในแบบแสดงรายการขอ้มลูแทนดว้ย โดยใหใ้ชข้อ้ความและรูปแบบ ดงัน้ี 

“ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มลูในแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรัพย ์
ฉบบัน้ีแลว้ และดว้ยความระมดัระวงัในฐานะกรรมการบริหารของบริษทัหรือผูด้าํรงตาํแหน่งบริหาร 
สูงสุดในสายงานบญัชี ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ ขอ้มลูดงักล่าวถกูตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเทจ็ ไม่ทาํใหผู้อ่ื้น 
สาํคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มลูท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั   นอกจากน้ี ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ 

(1)  งบการเงินและขอ้มลูทางการเงินท่ีประกอบเป็นส่วนหน่ึงของแบบแสดง 
รายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรัพย ์ไดแ้สดงขอ้มลูอยา่งถกูตอ้งครบถว้นในสาระสาํคญัเก่ียวกบั 
ฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทัและบริษทัยอ่ยแลว้  

(2)  ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบต่อการจดัใหบ้ริษทัมีระบบการเปิดเผยขอ้มลูท่ีดี  
เพ่ือใหแ้น่ใจวา่บริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มลูในส่วนท่ีเป็นสาระสาํคญัทั้งของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยา่งถกูตอ้ง 
ครบถว้นแลว้  รวมทั้งควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว 

(3)  ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบต่อการจดัใหบ้ริษทัมีระบบการควบคุมภายในท่ีดี  
และควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว และขา้พเจา้ไดแ้จง้ขอ้มลูการประเมินระบบการควบคุม 
ภายใน  ณ  วนัท่ี  .........................................................  ต่อผูส้อบบญัชีและกรรมการตรวจสอบของบริษทัแลว้  
ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทาํ  
ท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

ในการน้ี เพ่ือเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีขา้พเจา้ 
ไดรั้บรองความถกูตอ้งแลว้ ขา้พเจา้ไดม้อบหมายให ้ ............................................ เป็นผูล้งลายมือช่ือกาํกบั 
เอกสารน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ ................................. กาํกบัไว ้ขา้พเจา้จะถือวา่ 
ไม่ใช่ขอ้มลูท่ีขา้พเจา้ไดรั้บรองความถกูตอ้งของขอ้มลูแลว้ดงักล่าวขา้งตน้” 

                    ช่ือ             ตาํแหน่ง                 ลายมือช่ือ* 
1.                                                                                                               
2.                                                                          
3.                                                                                                               
4.                                                                          
5.                                                                          
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ช่ือ            ตาํแหน่ง                  ลายมือช่ือ 

ผูรั้บมอบอาํนาจ                                                                                                                              

1.2   กรรมการคนอ่ืนของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยน์อกจาก 1.1 ใหล้งลายมือช่ือ 
พร้อมทั้งประทบัตราบริษทั (ถา้มี) ในแบบแสดงรายการขอ้มลู พร้อมทั้งมอบอาํนาจใหบุ้คคลใดลงนาม 
กาํกบัเอกสารในแบบแสดงรายการขอ้มลูแทนดว้ย โดยใหใ้ชข้อ้ความและรูปแบบ ดงัน้ี 

“ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มลูในแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรัพย ์
ฉบบัน้ีแลว้ และดว้ยความระมดัระวงัในฐานะกรรมการบริษทั ขา้พเจา้ไม่มีเหตุอนัควรสงสยัวา่ ขอ้มลู 
ดงักล่าวไม่ถกูตอ้งครบถว้น เป็นเทจ็ ทาํใหผู้อ่ื้นสาํคญัผิด หรือขาดขอ้มลูท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั  

ในการน้ี เพ่ือเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบั 
ท่ีขา้พเจา้ไดส้อบทานแลว้ และไม่มีเหตุอนัควรสงสยัวา่ ขอ้มลูดงักล่าวไม่ถกูตอ้งครบถว้น เป็นเทจ็  
ทาํใหผู้อ่ื้นสาํคญัผิด หรือขาดขอ้มลูท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั ขา้พเจา้ไดม้อบหมายให ้
…....………...................... เป็นผูล้งลายมือช่ือกาํกบัเอกสารน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มี 
ลายมือช่ือของ …..........…..................... กาํกบัไว ้ขา้พเจา้จะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มลูท่ีขา้พเจา้ไดส้อบทานแลว้ 
ดงักล่าวขา้งตน้” 

ช่ือ             ตาํแหน่ง                 ลายมือช่ือ* 
1.                                                                                                               
2.                                                                          
3.                                                                                                             
4.                                                                         
5.                                                                         

         ช่ือ           ตาํแหน่ง                  ลายมือช่ือ 

ผูรั้บมอบอาํนาจ                                                                                                                              
   

หมายเหตุ หากในวนัท่ียื่นแบบแสดงรายการขอ้มลูต่อสาํนกังาน มีเหตุจาํเป็นท่ีทาํใหบุ้คคลใด 
ยงัไม่สามารถลงลายมือช่ือในแบบแสดงรายการขอ้มลูได ้เม่ือเหตุดงักล่าวหมดส้ินแลว้ ผูเ้สนอขายหลกัทรัพยต์อ้ง
จดัใหบุ้คคลนั้นลงลายมือช่ือทนัที  เวน้แต่เหตุท่ีทาํใหบุ้คคลดงักล่าวไม่สามารถลงลายมือช่ือไดเ้ กิดจาก 
การท่ีบุคคลดงักล่าวอยูใ่นภาวะไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบงัคบัตนเองได ้เน่ืองจากเจบ็ป่วย 
ทางร่างกายหรือทางจิต หรือไดรั้บการผอ่นผนัจากสาํนกังานในกรณีอ่ืนใดท่ีมีเหตุจาํเป็นและสมควร  
ผูเ้สนอขายหลกัทรัพยไ์ม่จาํตอ้งจดัใหบุ้คคลดงักล่าวลงลายมือช่ือในแบบแสดงรายการขอ้มลูและ 
ร่างหนงัสือช้ีชวน   
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2.  ในกรณีเป็นการเสนอขายหลกัทรัพย์โดยเจ้าของหลกัทรัพย์ 
2.1  ใหเ้จา้ของหลกัทรัพยล์งลายมือช่ือในแบบแสดงรายการขอ้มลู หากเจา้ของ 

หลกัทรัพยเ์ป็นนิติบุคคล ให้กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนันิติบุคคล9  ลงลายมือช่ือพร้อมทั้งประทบัตราบริษทั 
(ถา้มี)  พร้อมทั้งมอบอาํนาจใหบุ้คคลใดลงนามกาํกบัเอกสารในแบบแสดงรายการขอ้มลูแทนดว้ย โดยใหใ้ช ้
ขอ้ความและรูปแบบ ดงัน้ี 

“ ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มลูในแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรัพย์ 
ฉบบัน้ีแลว้ และดว้ยความระมดัระวงั [ในฐานะผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนันิติบุคคล] ขา้พเจา้ไม่มีเหตุอนัควร 
สงสยัวา่ขอ้มลูดงักล่าวไม่ถกูตอ้งครบถว้น เป็นเทจ็ ทาํใหผู้อ่ื้นสาํคญัผิด หรือขาดขอ้มลูท่ีควรตอ้งแจง้ 
ในสาระสาํคญั 

ในการน้ี เพ่ือเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบั 
ท่ีขา้พเจา้ไดส้อบทานแลว้ และไม่มีเหตุอนัควรสงสยัวา่ ขอ้มลูดงักล่าวไม่ถกูตอ้งครบถว้น เป็นเทจ็  
ทาํใหผู้อ่ื้นสาํคญัผิด หรือขาดขอ้มลูท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั ขา้พเจา้ไดม้อบหมายให ้
........................................... เป็นผูล้งลายมือช่ือกาํกบัเอกสารน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มี 
ลายมือช่ือของ .................................... กาํกบัไว ้ขา้พเจา้จะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มลูท่ีขา้พเจา้ไดส้อบทานแลว้ 
ดงักล่าวขา้งตน้” 

       ช่ือ                         ตาํแหน่ง             ลายมือช่ือ* 

1.                                                                                                               
2.                                                                          

         ช่ือ                       ตาํแหน่ง           ลายมือช่ือ 

ผูรั้บมอบอาํนาจ                                                                                                                              

   

หมายเหตุ   * หากในวนัท่ียื่นแบบแสดงรายการขอ้มลูต่อสาํนกังาน มีเหตุจาํเป็นท่ีทาํให ้
บุคคลใด ยงัไม่สามารถลงลายมือช่ือในแบบแสดงรายการขอ้มลูได ้เม่ือเหตุดงักล่าวหมดส้ินแลว้ ผูเ้สนอขาย
หลกัทรัพยต์อ้งจดัใหบุ้คคลนั้นลงลายมือช่ือทนัที  เวน้แต่เหตุท่ีทาํใหบุ้คคลดงักล่าวไม่สามารถลงลายมือช่ือได้ 
เกิดจากการท่ีบุคคลดงักล่าวอยูใ่นภาวะไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบงัคบัตนเองได ้เน่ืองจากเจบ็ป่วย 
ทางร่างกายหรือทางจิต หรือไดรั้บการผอ่นผนัจากสาํนกังานในกรณีอ่ืนใดท่ีมีเหตุจาํเป็นและสมควร  
ผูเ้สนอขายหลกัทรัพยไ์ม่จาํตอ้งจดัใหบุ้คคลดงักล่าวลงลายมือช่ือในแบบแสดงรายการขอ้มลูและ  
ร่างหนงัสือช้ีชวน 

                                           
9  ใหแ้นบเอกสารหลกัฐานประกอบดว้ย 
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2.2  พร้อมกนัน้ีใหก้รรมการทุกคนและผูท่ี้ดาํรงตาํแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบญัชี  
ของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยล์งลายมือช่ือพร้อมทั้งประทับตราบริษทั (ถา้มี) ในแบบแสดงรายการขอ้มลู 
ดงักล่าวดว้ย โดยใหใ้ชข้อ้ความและรูปแบบดงัต่อไปน้ี 

2.2.1  กรรมการบริหารทุกคนและผูท่ี้ดาํรงตาํแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบญัชี  
ใหล้งลายมือช่ือพร้อมทั้งประทบัตราบริษทั (ถา้มี) ในแบบแสดงรายการขอ้มลู โดยใหใ้ชข้อ้ความและรูปแบบ 
ดงัน้ี 

“ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มลูในส่วนท่ีเก่ียวกบับริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์
ท่ีเจา้ของหลกัทรัพยไ์ดร้ะบุไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรัพยฉ์บบัน้ีแลว้ และ 
ดว้ยความระมดัระวงัในฐานะกรรมการบริหารของบริษทัหรือผูด้าํรงตาํแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบญัชี 
ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ ขอ้มลูดงักล่าวถกูตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเทจ็ ไม่ทาํใหผู้อ่ื้นสาํคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มลู 
ท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั   นอกจากน้ี ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ 

(1)  งบการเงินและขอ้มลูทางการเงินท่ีประกอบเป็นส่วนหน่ึงของ 
แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรัพย ์ไดแ้สดงขอ้มลูอยา่งถกูตอ้งครบถว้นในสาระสาํคญั 
เก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทัและบริษทัยอ่ยแลว้  

(2)  ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบต่อการจดัใหบ้ริษทัมีระบบการเปิดเผย 
ขอ้มลูท่ีดี เพ่ือใหแ้น่ใจวา่บริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มลูในส่วนท่ีเป็นสาระสาํคัญทั้งของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
อยา่งถกูตอ้งครบถว้นแลว้  รวมทั้งควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว  

(3)  ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบต่อการจดัใหบ้ริษทัมีระบบการควบคุม 
ภายในท่ีดี และควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว และขา้พเจา้ไดแ้จง้ขอ้มลูการประเมิน 
ระบบการควบคุมภายใน  ณ  วนัท่ี ............................................  ต่อผูส้อบบญัชีและกรรมการตรวจสอบของ
บริษทัแลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัของระบบการควบคุมภายใน  
รวมทั้งการกระทาํท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

ในการน้ี เพ่ือเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนั 
กบัท่ีขา้พเจา้ไดรั้บรองความถกูตอ้งแลว้ ขา้พเจา้ไดม้อบหมายให ้...…......................................... เป็น 
ผูล้งลายมือช่ือกาํกบัเอกสารน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ .................................  
กาํกบัไว ้ขา้พเจา้จะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มลูท่ีขา้พเจา้ไดรั้บรองความถกูตอ้งของขอ้มลูแลว้ดงักล่าวขา้งตน้” 

                     ช่ือ                          ตาํแหน่ง                  ลายมือช่ือ* 
1.                                                                                                               
2.                                                                          
3.                                                                                                               
4.                                                                          
5.                                                                          
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ช่ือ            ตาํแหน่ง             ลายมือช่ือ 

ผูรั้บมอบอาํนาจ                                                                                                                               

2.2.2  กรรมการคนอ่ืนของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยน์อกจาก 2.2.1 ใหล้งลายมือช่ือพร้อม
ทั้งประทบัตราบริษทั (ถา้มี) ในแบบแสดงรายการขอ้มลู โดยใหใ้ชข้อ้ความและรูปแบบ ดงัน้ี 

“ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มลูในแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขาย 
หลกัทรัพยฉ์บบัน้ีแลว้ และดว้ยความระมดัระวงัในฐานะกรรมการบริษทั ขา้พเจา้ไม่มีเหตุอนัควรสงสยัวา่  
ขอ้มลูดงักล่าวไม่ถกูตอ้งครบถว้น เป็นเทจ็ ทาํใหผู้อ่ื้นสาํคญัผิด หรือขาดขอ้มลูท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั 

ในการน้ี เพ่ือเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนั 
กบัท่ีขา้พเจา้ไดส้อบทานแลว้ และไม่มีเหตุอนัควรสงสยัวา่ ขอ้มลูดงักล่าวไม่ถกูตอ้งครบถว้น เป็นเทจ็  
ทาํใหผู้อ่ื้นสาํคญัผิด หรือขาดขอ้มลูท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั ขา้พเจา้ไดม้อบหมายให้ ........................ 
เป็นผูล้งลายมือช่ือกาํกบัเอกสารน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ ....................................  
กาํกบัไว ้ขา้พเจา้จะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มลูท่ีขา้พเจา้ไดส้อบทานแลว้ดงักล่าวขา้งตน้” 
 

ช่ือ             ตาํแหน่ง                 ลายมือช่ือ*  
1.                                                                                                               
2.                                                                          
3.                                                                                                             
4.                                                                         
5.                                                                         

         ช่ือ                      ตาํแหน่ง              ลายมือช่ือ 

ผูรั้บมอบอาํนาจ                                                                                                                            
   

หมายเหตุ  หากในวนัท่ียื่นแบบแสดงรายการขอ้มลูต่อสาํนกังาน มีเหตุจาํเป็นท่ีทาํให ้
บุคคลใด ยงัไม่สามารถลงลายมือช่ือในแบบแสดงรายการขอ้มลูได ้เม่ือเหตุดงักล่าวหมดส้ินแลว้ ผูเ้สนอขาย
หลกัทรัพยต์อ้งจดัใหบุ้คคลนั้นลงลายมือช่ือทนัที  เวน้แต่เหตุท่ีทาํใหบุ้คคลดงักล่าวไม่สามารถลงลายมือช่ือได้  
เกิดจากการท่ีบุคคลดงักล่าวอยูใ่นภาวะไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบงัคบัตนเองได ้เน่ืองจากเจบ็ป่วย 
ทางร่างกายหรือทางจิต หรือไดรั้บการผอ่นผนัจากสาํนกังานในกรณีอ่ืนใดท่ีมีเหตุจาํเป็นและสมควร  
ผูเ้สนอขายหลกัทรัพยไ์ม่จาํตอ้งจดัใหบุ้คคลดงักล่าวลงลายมือช่ือในแบบแสดงรายการขอ้มลูและ  
ร่างหนงัสือช้ีชวน 
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3.  การรับรองการปฏิบติัหนา้ท่ีของท่ีปรึกษาทางการเงิน (ถา้มี) 
ใหผู้มี้อาํนาจลงนามผกูพนัท่ีปรึกษาทางการเงินลงลายมือช่ือ พร้อมทั้งประทบัตราบริษทั 

(ถา้มี) ในแบบแสดงรายการขอ้มลู โดยใหใ้ชข้อ้ความและรูปแบบ ดงัน้ี 
“ขา้พเจา้ในฐานะท่ีปรึกษาทางการเงินของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์ขอรับรองวา่ขา้พเจา้ 
(1)  ไดส้อบทานขอ้มลูในแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรัพยฉ์บบัน้ีแลว้  

และดว้ยความระมดัระวงัในฐานะท่ีปรึกษาทางการเงิน ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ ขอ้มลูดงักล่าวถกูตอ้งครบถว้น  
ไม่เป็นเทจ็ ไม่ทาํใหผู้อ่ื้นสาํคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มลูท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั 

(2)  ไดพิ้จารณานโยบายและแผนการประกอบธุรกิจของบริษทัในอนาคตแลว้ 
เห็นวา่ สมมติฐานไดจ้ดัทาํข้ึนอยา่งสมเหตุสมผล และมีการอธิบายผลกระทบต่อบริษทัหรือผูล้งทุน 
อยา่งชดัเจนเพียงพอ (เฉพาะกรณีท่ีบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยมี์การระบุนโยบายและแผนการประกอบธุรกิจ 
ของบริษทัในอนาคตในแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรัพย)์” 

ในกรณีท่ีท่ีปรึกษาทางการเงินไม่สามารถตรวจสอบขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งกบัแบบแสดง 
รายการขอ้มลูบางส่วน หรือเห็นวา่ขอ้มลูบางส่วนไม่ถกูตอ้งครบถว้น ใหอ้ธิบายเง่ือนไขไวเ้พ่ิมเติม เช่น 

“เวน้แต่ขอ้มลูในเร่ือง ………………. ของแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขาย 
หลกัทรัพยน้ี์ ท่ีขา้พเจา้ไม่สามารถใหค้วามเห็นได ้เน่ืองจาก …………..……….. (ไม่มีขอ้มลูเพียงพอ 
ท่ีจะตรวจสอบ หรือไม่ไดรั้บความร่วมมือจากกรรมการหรือผูบ้ริหารของบริษทัในการตรวจสอบขอ้มลู 
ในเร่ืองน้ี)” หรือ 

“เวน้แต่ขอ้ความในหนา้……..ซ่ึงขา้พเจา้เห็นวา่ควรใชข้อ้ความ…………...แทน” 
ในกรณีท่ีท่ีปรึกษาทางการเงินนาํขอ้มลูจากบุคคลอ่ืนท่ีมีความเช่ียวชาญในดา้นนั้น 

มาอา้งอิง ใหร้ะบุขอ้ความเพ่ิมเติม ดงัน้ี 
“เวน้แต่ขอ้มลูในเร่ือง …………….….. ของแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขาย 

หลกัทรัพยน้ี์ ท่ีขา้พเจา้ใชข้อ้มลูจาก .…………………..…… ซ่ึงขา้พเจา้เห็นวา่เป็นผูเ้ช่ียวชาญในเร่ืองน้ี 
เป็นอยา่งดี” 

                      ช่ือ             ตาํแหน่ง                 ลายมือช่ือ 
1.                                                                                                                
2.                                                                          
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          เอกสารแนบ 1 
 
รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทั 

 

 1.   ขอ้มลูของกรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อาํนาจควบคุม (ถา้มี) และเลขานุการบริษทั  
    1.1  ใหแ้สดงรายละเอียดของกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูมี้อาํนาจควบคุม ของบริษทั และเลขานุการ
บริษทั ตามตาราง ดงัน้ี 
 

ช่ือ-สกลุ/ 
ตาํแหน่ง/ 
วนัท่ีไดรั้บ

แต่งตั้ง 
 

(1) 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวฒิุ
ทางการศึกษา 

/ประวติั
อบรม 

 
(2) 

สดัส่วน 
การถือหุน้ 
ในบริษทั 

(%)  
 

(3) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหวา่ง 
กรรมการและ

ผูบ้ริหาร  
(4) 

ประสบการณ์ทาํงาน  
(5) 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/ 
บริษทั/ประเภท 

ธุรกิจ 

 
 
 
 

       

 

 1.2  ใหอ้ธิบายหนา้ท่ีความรับผิดชอบของเลขานุการบริษทัดว้ย  

  1.3  กรณีเป็นบริษทัท่ีประกอบธุรกิจหลกัโดยการถือหุน้ในบริษทัอ่ืน (holding company)  ใหแ้สดง 
รายช่ือกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูมี้อาํนาจควบคุม ของบริษทัยอ่ยท่ีเป็นบริษทัท่ีประกอบธุรกิจหลกั โดยมี
รายละเอียดเช่นเดียวกบัขอ้มลูในตาราง 1.1 ดว้ย  นอกจากน้ี ใหร้ะบุใหช้ดัเจนดว้ยวา่ กรรมการ ผูบ้ริหาร และ 
ผูมี้อาํนาจควบคุม ของบริษทัยอ่ยดงักล่าวรายใดเป็นบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัส่งเขา้เป็นกรรมการ 
ผูบ้ริหาร และผูมี้อาํนาจควบคุม ของบริษทัยอ่ยดงักล่าว 

 

 หมายเหตุ 
 (1)  สาํหรับตาํแหน่งกรรมการ ใหร้ะบุประเภทของกรรมการดว้ย เช่น กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 
ผกูพนับริษทัตามท่ีกาํหนดในหนงัสือรับรอง  นอกจากน้ี สาํหรับเลขานุการบริษทั หากเป็นการใชบ้ริการ 
หน่วยงานภายนอกบริษทั (outsource) (อาจเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลกไ็ด)้  ใหร้ะบุช่ือของนิติบุคคลหรือบุคคล 
ท่ีบริษทัแต่งตั้งใหป้ฏิบติังานเป็นเลขานุการบริษทั  พร้อมกบัช่ือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากนิติบุคคลท่ีสงักดันั้น
ใหป้ฏิบติังานดงักล่าวและตาํแหน่งของบุคคลในนิติบุคคลท่ีสงักดัดว้ย 
 (2)  ใหร้ะบุคุณวฒิุทางการศึกษาสูงสุด โดยระบุวิชาเอก วิชาโท ช่ือคณะและสถาบนัการศึกษา รวมถึง 
ประวติัการอบรมเก่ียวกบับทบาทหนา้ท่ีและทกัษะของการเป็นกรรมการ (เช่น การอบรมจากสมาคมส่งเสริม 
สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD))  ทั้งน้ี สาํหรับเลขานุการบริษทั ใหร้ะบุคุณวฒิุทางการศึกษาโดยรวมถึง 
วฒิุบตัรหรือประกาศนียบตัรท่ีเก่ียวขอ้ง และหากจบการศึกษาสูงกวา่หรือเทียบเท่าปริญญาตรี ใหเ้ปิดเผย 
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คุณวฒิุทางการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีข้ึนไป  นอกจากน้ี ใหร้ะบุประวติัการอบรมเก่ียวกบับทบาทหนา้ท่ีและ
ความรู้พ้ืนฐานของเลขานุการบริษทั (เช่น การอบรมจากชมรมเลขานุการบริษทัไทย) ดว้ย 
 (3)  ใหร้ะบุการถือหุน้ทั้งทางตรงและทางออ้ม โดยนบัรวมหุน้ของคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุ  
นิติภาวะของบุคคลดงักล่าว รวมถึงหุน้ท่ีมีบุคคลอ่ืนใดถือหลกัทรัพยไ์วแ้ทนกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูมี้อาํนาจ
ควบคุม คู่สมรสหรือบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดงักล่าวดว้ย  ทั้งน้ี ใหร้ะบุจาํนวนหุน้ทางออ้ม และ
จาํนวนหุน้ท่ีมีบุคคลอ่ืนถือหุน้ไวแ้ทนแยกต่างหากจากกรณีถือหุน้เองโดยตรงดว้ย  
 (4)  ใหร้ะบุถึงความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการและผูบ้ริหารดว้ยกนั โดยความสมัพนัธ์
ทางครอบครัว หมายถึง ความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต ความสมัพนัธ์โดยการสมรสและความสมัพนัธ์  
โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย  ทั้งน้ี ใหร้ะบุเฉพาะความสมัพนัธ์ลาํดบั บิดา มารดา คู่สมรส บุตร พ่ีนอ้ง  
ลุง ป้า นา้ อา รวมทั้งคู่สมรส และบุตร ของบุคคลดงักล่าว 
 (5)  ใหร้ะบุประสบการณ์ของกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูมี้อาํนาจควบคุมอยา่งนอ้ยดงัน้ี 
 (ก)  ประสบการณ์ทาํงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัและ/หรือบริษทัยอ่ย แลว้แต่กรณี   
อยา่งนอ้ยในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 
 (ข)  หากมีการดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอ่ืนในปีท่ีผา่นมา ใหร้ะบุช่ือบริษทั 
ไวด้ว้ย 
 (ค)  กรณีท่ีกรรมการอิสระของบริษทัดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย  
หรือบริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั ใหร้ะบุไวด้ว้ย 
 

2. ในกรณีท่ีกรรมการ ผูบ้ริหารและผูมี้อาํนาจควบคุมรายใดดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหาร 
ในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งหลายบริษทั ใหแ้สดงขอ้มลูการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการ 
ผูบ้ริหาร และผูมี้อาํนาจควบคุม ตามตารางดงัน้ี 
 

รายช่ือบริษทั บริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
รายช่ือ  1 2 3 1 2 3 1 2 3 

ตวัอยา่ง 
นาย ก. 
นาย ข. 

 
// 
/ 

 
X 

 
 
/ 

 
/ 

 
 
/ 

 
 
/ 

 
 
/ 

 
X 

  

หมายเหตุ  
1. / = กรรมการ   X = ประธานกรรมการ // = กรรมการบริหาร 
2. บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ใหห้มายถึง นิยามนิติบุคคลของบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 

ของประกาศน้ี 
 

3. ประวติักรรมการ ผูบ้ริหาร และผูมี้อาํนาจควบคุม 
 ในกรณีท่ีกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูมี้อาํนาจควบคุมมีลกัษณะไม่เป็นไปตามประกาศท่ีเก่ียวกบั
ขอ้กาํหนดเก่ียวกบักรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย์ ใหร้ะบุดว้ยวา่มีคุณสมบติัไม่เป็นไป 
ตามขอ้ใด  หากไม่มี ไม่ตอ้งระบุ 
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 เอกสารแนบ 2 
 
รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบริษทัยอ่ย 
 

ใหแ้สดงรายช่ือกรรมการของบริษทัยอ่ยตามตาราง ดงัน้ี 
 
รายช่ือบริษทัยอ่ย 

รายช่ือกรรมการ 
บริษทั …. บริษทั …. บริษทั …. 

ตวัอยา่ง    
นาย ก. // / / 
นาย ข. / X  
 หมายเหตุ 

1. / = กรรมการ   X = ประธานกรรมการ // = กรรมการบริหาร 
 2.  บริษทัยอ่ย ใหห้มายถึง บริษทัยอ่ยท่ีมีนยัสาํคญั เช่น มีรายไดเ้กินกวา่ร้อยละ 10 ของรายไดร้วม 
ตามงบกาํไรขาดทุนรวมของปีบญัชีล่าสุด 
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  เอกสารแนบ 3 
 
รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน และหวัหนา้งานกาํกบัดูแลการปฏิบติังานของบริษทั 
 

 ใหแ้สดงรายละเอียดของหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน และหวัหนา้งานกาํกบัดูแลการปฏิบติังานของ
บริษทั (ถา้มี) โดยใหมี้สาระสาํคญัในเร่ืองดงัต่อไปน้ี  
 

1. กรณีเป็นพนกังานภายในบริษทั 
 (1)  ใหร้ะบุรายละเอียดเก่ียวกบัช่ือของบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากบริษทัใหป้ฏิบติังานเป็น 

หวัหนา้งานตรวจสอบภายในหรือหวัหนา้งานกาํกบัดูแลการปฏิบติังานของบริษทั และตาํแหน่ง  
  (2)  คุณวฒิุทางการศึกษา โดยใหร้วมถึงวฒิุบตัร หรือประกาศนียบตัรท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย  หากจบ
การศึกษาสูงกวา่หรือเทียบเท่าปริญญาตรี ใหเ้ปิดเผยคุณวฒิุทางการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีข้ึนไป 
  (3)  ประสบการณ์การทาํงาน และการฝึกอบรมท่ีเก่ียวขอ้ง  
  (4)  สาํหรับหวัหนา้งานกาํกบัดูแลการปฏิบติังาน ใหร้ะบุหนา้ท่ีความรับผิดชอบดว้ย 

 
2. กรณีใชบ้ริการหน่วยงานภายนอก (outsource) 

(1) ใหร้ะบุรายละเอียดเก่ียวกบัช่ือของนิติบุคคลหรือบุคคลท่ีไดรั้บแต่งตั้งจากบริษทัใหป้ฏิบติังาน 
เป็นหวัหนา้งานตรวจสอบภายในหรือหวัหนา้งานกาํกบัดูแลการปฏิบติังานของบริษทั แลว้แต่กรณี 

(2) ใหร้ะบุช่ือของบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากนิติบุคคลท่ีสงักดัใหป้ฏิบติังานเป็นหวัหนา้งาน 
ผูต้รวจสอบภายในหรือหวัหนา้งานกาํกบัดูแลการปฏิบติังานของบริษทั แลว้แต่กรณี  และตาํแหน่งในนิติบุคคล
ท่ีสงักดั  พร้อมทั้งแสดงรายละเอียดของบุคคลดงักล่าวตามแนวทางท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ 1 ขา้งตน้ดว้ย  
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  เอกสารแนบ 4 
 

รายละเอียดเก่ียวกบัรายการประเมินราคาทรัพยสิ์น 
 
 กรณีท่ีบริษทัมีการแสดงหรือประสงคจ์ะเปิดเผยราคาประเมินในแบบแสดงรายการขอ้มลู เช่น  
การแสดงราคาประเมินประกอบการทาํรายการระหวา่งกนั บริษทัมีการปรับโครงสร้างการดาํเนินธุรกิจ  
อนัเป็นผลใหมี้การไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นและประสงคจ์ะเปิดเผยราคาประเมินท่ีเก่ียวขอ้ง  
บริษทัมีการตีราคาทรัพยสิ์นใหม่ในระหวา่งรอบระยะเวลาบญัชี เป็นตน้  ใหบ้ริษทัแสดงรายละเอียดของขอ้มลู  
การประเมินราคาดงักล่าวโดยมีสาระสาํคญัในเร่ือง ดงัน้ี 

(1)  ทรัพยสิ์นท่ีมีการประเมินราคาและราคาประเมิน ซ่ึงจดัทาํข้ึนล่วงหนา้ก่อนการทาํรายการนั้น 
ไม่เกิน 6 เดือน 

(2)  ช่ือผูท่ี้ทาํหนา้ท่ีประเมินราคาทรัพยสิ์น ซ่ึงไดแ้ก่ ท่ีปรึกษาทางการเงินหรือบริษทัประเมินมลูค่า
ทรัพยสิ์นในตลาดทุนท่ีอยูใ่นบญัชีรายช่ือท่ีสาํนกังานใหค้วามเห็นชอบ  หรือผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นท่ีสาํนกังาน 
ใหก้ารยอมรับ แลว้แต่กรณี 

(3)  ช่ือผูค้วบคุมการปฏิบติังานหรือผูป้ระเมินหลกั แลว้แต่กรณี  ท่ีเป็นผูล้งลายมือช่ือในรายงาน  
ซ่ึงตอ้งอยูใ่นบญัชีรายช่ือท่ีสาํนกังานใหค้วามเห็นชอบ  ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูท่ี้ทาํหนา้ท่ีประเมินราคาทรัพยสิ์น 
เป็นท่ีปรึกษาทางการเงินหรือเป็นบริษทัประเมินมลูค่าทรัพยสิ์นในตลาดทุน  

(4)  วตัถุประสงคก์ารประเมินราคาทรัพยสิ์น ซ่ึงตอ้งเป็นไปเพ่ือวตัถุประสงคส์าธารณะในกรณีท่ีเป็น 
รายงานประเมินราคาทรัพยสิ์นท่ีจดัทาํโดยบริษทัประเมิ นมลูค่าทรัพยสิ์นในตลาดทุน หรือมีคาํยินยอมของ 
ผูท่ี้ทาํหนา้ท่ีประเมินราคาทรัพยสิ์นใหเ้ผยแพร่ความเห็นนั้นไดใ้นกรณีท่ีเป็นรายงานประเมินราคาทรัพยสิ์น  
ท่ีจดัทาํโดยท่ีปรึกษาทางการเงินหรือผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้น  
 (5)  วนัท่ีในรายงานประเมินราคาทรัพยสิ์น 
 
 


