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หมายเหต ุ แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) นี้ เปนขอมูลขั้นตํ่าที่บริษัทที่ออกหลักทรัพย (“บริษัท”)  

ตองเปดเผย โดยขอใหบริษัทพิจารณาขอแนะนํา คูมือการจัดทํา หรือแบบสอบทานการเปดเผยขอมูลในแบบ 56-1 

ที่จัดไวบนเว็บไซตของสํานักงาน เพื่อประกอบการจัดทําดวย 

 

แบบ 56-1 



 

สารบัญ 

 

หนา 

สวนที่ 1  การประกอบธุรกิจ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

3. ปจจัยความเสี่ยง 

4. ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ 

5. ขอพิพาททางกฎหมาย 

6. ขอมูลทั่วไปและขอมูลสําคัญอื่น 

สวนที่ 2  การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ 

7. ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน 

8. โครงสรางการจัดการ    

9. การกํากับดูแลกิจการ 

10. ความรับผิดชอบตอสังคม 

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง  

12. รายการระหวางกัน 

สวนที่ 3  ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน  

 13. ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ 

 14. การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ   

การรับรองความถูกตองของขอมูล 

เอกสารแนบ 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทยอย 

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหนางานตรวจสอบภายใน และหัวหนางานกํากับดูแล 

การปฏิบัติงานของบริษัท (compliance)  

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพยสิน 
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สวนที่ 1 

การประกอบธรุกิจ 

 

1.   นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

  ใหอธิบายภาพรวมที่มาและลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท หรือกลุมบริษัท  

ซึ่งประกอบดวยบริษัท  บริษัทยอย และบริษัทรวม ที่ดําเนินงานอยูในปจจุบัน หรือกําลังจะดําเนนิงาน  

แลวแตกรณี  โดยใหอธิบายในประเด็นดังตอไปนี้ดวย  

 1.1 วิสัยทัศน วัตถุประสงค เปาหมาย หรือกลยุทธในการดําเนินงานของบริษัทหรือ 

กลุมบริษัทในภาพรวม ตามที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด (ถามี)  โดยอธิบายเทาที่บริษัทเห็นวาเหมาะสม 

เพื่อใหผูลงทุนเขาใจ และใชเปนแนวทางในการติดตามทิศทางการดําเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคตตอไป  

 1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ   

  ใหอธิบายการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงอํานาจ 

ในการควบคุมบริษัท และลักษณะการประกอบธุรกิจในปที่ผานมาโดยสังเขป  ทั้งนี้ หากบริษัท 

มีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการถือหุน การจัดการ หรือการประกอบธุรกิจ อยางมีนัยสําคัญ หรือมีเหตุการณ

สําคัญอื่น (เชน การควบรวมกิจการ) ในชวง 3 ปที่ผานมา ใหอธิบายการเปลี่ยนแปลงในเรื่องดังกลาวดวย  

 1.3 โครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัท   

  ในกรณีที่บริษัทมีบริษัทยอยหรือบริษัทรวม ใหแสดงขอมูลตอไปนี้  

- ใหอธิบายนโยบายการแบงการดําเนินงานของบริษัทในกลุม 

- ใหแสดงขอมูลแผนภาพโครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัท  โดยใหระบุสัดสวน 

การถือหุน และสัดสวนของสิทธิออกเสียง (ในกรณีที่แตกตางจากสัดสวนการถือหุน) ไวดวย และในกรณีที่ 

การถือหุนในบริษัทยอยเปนการตกลงรวมทุนกับกลุมธุรกิจอื่น ใหระบุชื่อและสัดสวนการถือหุน 

ของผูรวมทุนน้ันดวย (หากมีบริษัทยอย หรือบริษัทรวมจํานวนมาก อาจจัดรวมกันเปนกลุมธุรกิจก็ได) 

- กรณีเปนบริษัทท่ีประกอบธุรกิจโดยการถือหุนในบริษัทอื่น (holding company)  

ใหระบขุนาดของบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก และขนาดของบริษัทอ่ืน โดยเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท 

ตามหลักเกณฑที่เกี่ยวของ1  ทั้งนี้ หากสัดสวนดังกลาวไมเปนไปตามเกณฑที่กําหนด ใหระบุมาตรการและ 

แนวทางแกไขเพื่อใหเปนไปตามเกณฑดวย 

 

                                                        
1  ตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยการขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม 
   และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการพิจารณาขนาดของบริษัทในสวนที่เกี่ยวกับ 
   การอนุญาตใหบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุนในบริษัทอื่น (holding company) เสนอขายหุนที่ออกใหม 
    



- 4 - 

 1.4 ความสัมพันธกับกลุมธุรกิจของผูถือหุนใหญ2 

  ในกรณีที่บริษัทหรือกลุมบริษัทเปนบริษัทในเครือ หรือเปนสวนหนึ่งของกลุมธุรกิจ 

ของผูถือหุนใหญ และโดยสภาพการดําเนินธุรกิจหลักของบริษัทอาจตองสัมพันธ พึ่งพิง3 หรือแขงขันกับ 

ธุรกิจอ่ืนในกลุมธุรกจิของผูถือหุนใหญอยางมีนัยสําคัญ บริษัทควรอธิบายโครงสรางหรือสถานภาพนั้น  

รวมทั้งลักษณะความสัมพันธทางธุรกิจระหวางกัน โดยควรแสดงแผนภาพโครงสรางธุรกิจโดยรวม 

ของผูถือหุนใหญเทาที่ทําไดดวย  พรอมท้ังอธิบายเหตุผลและโอกาสหรือความจําเปนที่ตองมีการพึ่งพิงหรือ

สนับสนุนระหวางกัน รวมทั้งความสําคัญเชิงกลยุทธ (positioning) ของบริษัทหรือกลุมบริษัทตอกลุมธุรกิจ 

ของผูถือหุนใหญ ในกรณีที่โครงสรางธุรกิจของบริษัทหรือบริษัทในกลุมมีการแขงขันกันอยางมีนัยสําคัญ  

ควรอธิบายใหชัดเจนดวยวา บริษัทมีกลไกการรักษาสิทธิของผูถือหุนใหไดรับความเปนธรรมหรือ 

การบริหารจัดการบริษัทจะเปนไปเพื่อประโยชนที่ดีที่สุดของกิจการและผูถือหุนโดยรวมอยางไร   

ทั้งนี้ เพื่อใหผูลงทุนเขาใจภาพรวมการดําเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุมบริษัท    

 

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

 ในกรณีที่บริษัทมีสายผลิตภัณฑหรือกลุมธุรกิจมากกวา 1 สาย หรือ 1 กลุม ใหระบุสัดสวนรายได

จากแตละสายผลิตภัณฑหรือกลุมธุรกิจ โดยอยางนอยใหแสดงสัดสวนรายไดของสายผลิตภัณฑหรือกลุมธุรกิจ 

ที่มีมูลคาเกินกวารอยละ 10 ของรายไดรวมตามงบกําไรขาดทุนรวมของปบัญชีลาสุด ตามตาราง ดังนี้  ทั้งนี้ ในกรณี 

ทีห่มายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทไดแสดงผลการดาํเนินงานของแตละสายผลิตภัณฑไวครบถวน 

ตามมาตรฐานการบัญชีวาดวยการเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานแลว อาจอธิบายโครงสรางรายได

เฉพาะปลาสุดก็ได (เชน บริษัทมีรายไดจากการประกอบธุรกิจ A รอยละ 65 และธุรกิจ B รอยละ 35 พรอมทั้ง

อธิบายอางอิงถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินที่เกี่ยวของ) 

 โครงสรางรายได1  

สายผลิตภัณฑ/กลุมธุรกิจ ดําเนินการ

โดย 

% การถือหุน

ของบรษิัท 

ป 25.. 

รายได2 

 

% 

ป 25.. 

รายได2 

 

% 

ป 25.. 

รายได2 

 

% 

สายผลิตภัณฑ/กลุมธุรกิจที่ 1         

สายผลิตภัณฑ/กลุมธุรกิจที่ 2 

สายผลิตภัณฑ/กลุมธุรกิจที่ 3 

รายไดอื่น3 (ถามี) 

        

รวม    100  100  100 
1 กรณีที่บริษัทไดออกและเสนอขายหลักทรัพยตอประชาชนเปนการทั่วไป (Initial public offering) ในชวง 1 หรือ 2 ปที่ผานมา  

  ใหแสดงตารางโครงสรางรายไดเฉพาะในชวง 1 หรือ 2 ปที่ผานมา แลวแตกรณี    
2  รายได ใหรวมถึงสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมตามวิธีสวนไดเสียจากการลงทุนดวย 
3 ใหอธิบายลักษณะและสัดสวนของรายไดอื่น ซึ่งหากรายไดอื่นใดมีสัดสวนที่มีนัยสําคัญ ใหอธิบายแยกออกมาดวย  

                                                        
2  ไมตองเปดเผยขอมูลในหัวขอนี้ก็ได หากเปนกรณีที่การดําเนินธุรกิจหลักของบริษัท มิไดมีความสัมพันธหรือเกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจอื่น 
   ของผูถือหุนรายใหญอยางมีนัยสําคัญ  หรือมีความสัมพันธกันแตเพียงครั้งคราวเฉพาะธุรกรรม เชน ใชบริการโฆษณา กูยืมเงิน  เชาทรัพยสิน  
     เปนตน 
3  ตัวอยางของความสัมพันธหรือพึ่งพิง เชน การใหหรือรับความชวยเหลือทางการเงิน ทางเทคนคิ หรือการจัดหาวัตถดุิบ การใชตราสินคารวมกัน 

   เปนตน 



- 5 - 

 ใหอธิบายขอมูลดังตอไปน้ีแยกตามแตละสายผลิตภัณฑหรือกลุมธุรกิจ 

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ 

 ใหอธิบายลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการเพื่อใหผูลงทุนเขาใจลักษณะธุรกิจของบริษัท 

ในปที่ผานมา รวมถึงปจจัยที่มีผลกระทบตอโอกาสหรือขอจํากัดการประกอบธุรกจิ เชน การไดรับใบอนุญาต

ใหประกอบธุรกิจ สัมปทาน หรือการสงเสริมการลงทุน เปนตน  พรอมทั้งอธิบายลักษณะสิทธิประโยชน 

ที่ไดรับดวย 

 กรณีบริษัทหรือบริษัทยอยประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ใหอธิบายลักษณะ 

โครงการที่มีนัยสําคัญที่กําลังดําเนินการอยูในปจจุบันในแตละโครงการ เชน ชื่อและที่ตั้งโครงการ  

ประเภทโครงการ กลุมลูกคาเปาหมาย จํานวนหนวย พื้นที่ขาย/เชา มูลคาโครงการ ความคืบหนาการขาย  

ความคืบหนาการพัฒนาโครงการ 

 2.2 การตลาดและการแขงขัน 

 (ก) ใหอธิบายนโยบายการตลาดของผลิตภัณฑหรือบริการที่สําคัญในปที่ผานมา 

ซึ่งอาจอธิบายในเชิงเปรียบเทียบกับคูแขงในภาพรวม โดยไมจําเปนตองเปนขอมูลเชิงตัวเลข ลักษณะลูกคา  

กลุมลูกคาเปาหมาย การจําหนายและชองทางการจําหนาย หากมีการสงผลิตภัณฑออกไปจําหนายตางประเทศ  

ใหระบุสัดสวนการจําหนายในประเทศตอการสงออกไปจําหนายตางประเทศ ชื่อประเทศหรอืกลุมประเทศ 

ที่จําหนายผลิตภัณฑหรือบริการดวย 

 (ข) ใหอธิบายสภาพการแขงขันภายในอุตสาหกรรมในปที่ผานมา และแนวโนม 

ภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแขงขันในอนาคต  เชน จํานวนคูแขงโดยประมาณ ขนาดของบริษัท 

เมื่อเทียบกับคูแขง สถานภาพและศักยภาพในการแขงขันของบริษัท ชื่อคูแขง (โดยทั่วไปไมจําเปนตอง 

เปดเผย เวนแตในกรณีที่ในอุตสาหกรรมน้ีมีคูแขงเพียงรายเดียว หรือนอยรายที่เปนผูนําตลาด) เปนตน 

 2.3 การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ 

 (ก) ใหอธิบายลักษณะการจัดใหไดมาซึ่งผลิตภัณฑเพื่อจําหนายในปที่ผานมา  

เชน การผลิต (จํานวนโรงงาน กําลังการผลิตรวม) การจัดหาวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑเพื่อจําหนาย  

จํานวนผูจําหนายวัตถุดิบ รวมทั้งสัดสวนการซื้อวัตถุดิบในประเทศและตางประเทศ (ในกรณีเปนสถาบันการเงิน  

ใหอธิบายในเรื่องแหลงท่ีมาของเงินทุน และการใหกูยืม)   

 (ข) หากกระบวนการผลิตหรือการกําจัดวัตถุดิบเหลือใชมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

ใหอธิบายการดาํเนินการของบริษัทเพื่อลดผลกระทบในเรื่องดังกลาว และระบุวาผลการปฏิบัติจริงใน

ระยะ 3 ปที่ผานมาเปนไปตามที่กฎหมายกําหนดหรือไม หากมีขอพิพาทหรือถูกฟองรองเก่ียวกับสิ่งแวดลอม  

ใหระบุดวย พรอมท้ังอธิบายแนวทางการแกไขขอพิพาทดังกลาว 

 2.4 งานท่ียังไมไดสงมอบ (เฉพาะกรณีที่การประกอบธุรกิจมีลักษณะเปนโครงการหรือ 

ชิ้นงาน ซึ่งแตละโครงการหรือชิ้นงานมีมูลคาสูง และใชเวลานานในการสงมอบงาน เชน ธุรกิจกอสราง  

ธุรกิจตอเรือ เปนตน)  

ใหแสดงมูลคางานท่ียังไมไดสงมอบ ณ วันหลังสุดที่เปนไปได หากเปนโครงการ 

ที่มีมูลคาตั้งแตรอยละ 10 ขึ้นไปของรายไดรวมตามงบการเงินรวมของปบัญชีลาสุด ใหระบุเปนรายชิ้น 

ที่คาดวาจะสงมอบในแตละชวงเวลา 
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หมายเหต ุในเรื่องการระบุชื่อลูกคาหรือผูจัดจําหนาย (supplier) ที่มีสัดสวนเกินกวารอยละ 30 

ของรายไดรวมในระยะ 3 ปที่ผานมา ซึ่งเดิมกําหนดใหเปนขอมูลที่ตองเปดเผยนั้น ตามแบบแสดงรายการขอมูล

ประจําปนี้ไมบังคับใหตองระบุชื่อ แตหากบริษัทมีการพึ่งพิงลูกคาหรือผูจัดจําหนายรายใดที่มีบทบาทสําคัญ 

ตอการอยูรอดของบริษัท ก็ใหเปดเผยเปนปจจัยความเสี่ยง โดยหากมีสัดสวนเกินรอยละ 30 ของรายไดรวม 

หรือยอดซื้อรวม ตามแตกรณี ตามงบการเงินรวม ก็ใหระบุจํานวนราย ลักษณะความสัมพันธและประเภทของ

สินคาที่ซื้อขาย  อยางไรก็ดี หากบริษัทมีการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับชื่อลูกคาหรือผูจัดจําหนายใหแกบุคคลอื่น 

เชน ผูลงทุนหรือนักวิเคราะหดานหลักทรัพยหรือการลงทุน ก็ใหระบุชื่อดังกลาวไวในแบบแสดงรายการขอมูล

ประจําปดวย เพื่อใหผูลงทุนมีขอมูลเทาเทียมกันดวย   

 

3. ปจจัยความเสี่ยง 

 ใหระบุปจจัยที่บริษัทเห็นวา เปนความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญ ซึ่งรวมถึง  

- ความเสี่ยงตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุมบริษัท  ใหระบุและอธิบายปจจัยที่ 

ฝายจัดการเห็นวา อาจทําใหเกิดความเสี่ยงอยางมีนัยสําคัญตอการประกอบธุรกิจ  การดําเนินงาน  ฐานะการเงิน

และผลการดําเนินงาน หรือความดํารงอยูของบริษัทหรือกลุมบริษัท   

- ความเสี่ยงตอการลงทุนของผูถือหลักทรัพย  ใหระบุและอธิบายความเสี่ยงที่อาจทําให 

ผูถือหลักทรัพยไมไดรับผลตอบแทนหรือสิทธิที่ควรจะไดรับหรือสูญเสียเงินลงทุนท้ังจํานวนหรือบางสวน  

ในการเปดเผยปจจัยความเสี่ยงขางตน ใหระบุเฉพาะปจจัยที่อาจมีผลกระทบตอบริษัท  

กลุมบริษัท  หรือผูถือหลักทรัพยโดยตรง ไมใชความเสี่ยงสําหรับการประกอบธุรกิจหรือการลงทุนทั่วไป   

โดยใหอธิบายถึงลักษณะความเสี่ยง เหตุการณที่เปนสาเหตุของความเสี่ยง ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น  

(ถาประเมินผลกระทบเปนตัวเลขไดใหระบุดวย) แนวโนมหรือความเปนไปไดที่จะเกิดความเสี่ยงดังกลาว  

นอกจากน้ี หากบริษัทมีมาตรการรองรับไวเปนการเฉพาะและสามารถลดความเสี่ยงไดอยางมีนัยสําคัญแลว 

บริษัทอาจอธิบายเพิ่มเติมไวดวยก็ได 

 

4. ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธรุกิจ 

 4.1 ใหอธิบายลักษณะสําคัญของทรัพยสินถาวรหลักที่บริษัทและบริษัทยอยใชในการ 

ประกอบธุรกิจไมวาจะมีกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินนั้นหรือไม (เชน ที่ดิน อาคาร โรงงาน เครื่องจักร  

โดยอาจแสดงยอดรวมของทรัพยสินประเภทเดียวกันไวดวยกัน โดยไมตองแยกแสดงเปนเครื่องจักร 

แตละเครื่อง และไมจําเปนตองแยกแสดงเปนรายบริษัท)  ลักษณะกรรมสิทธิ์  และหากมีการทําสัญญาเชา

ทรัพยสินระยะยาว ใหสรุปสาระสําคัญของสัญญาดวย (เฉพาะในเรื่องระยะเวลาการเชาที่เหลือ และ 

หนาที่หรือภาระผูกพันของบริษัทตามสัญญานั้น (ถามี))  ทั้งนี้ หากมีการใชทรัพยสินใดเปนหลักประกัน 

การกูยืมเงิน ใหระบุวงเงินของภาระหลักประกันของทรัพยสินน้ันดวย 

  ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทยอยมีสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีสําคัญในการประกอบธุรกิจ  

เชน สิทธิบัตร สัมปทาน ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการคา ใหอธิบายลักษณะสําคัญ เงื่อนไข รวมท้ังผลตอ 

การดําเนินธุรกิจและอายุสิทธิดังกลาว 
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 4.2 ใหอธิบายนโยบายการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม (เชน ธุรกิจที่บริษัทจะลงทุน) 

 4.3 ในกรณีที่บริษัทประสงคจะเปดเผยราคาประเมินทรัพยสิน เชน บริษัทมีการปรับ

โครงสรางการดําเนินธุรกิจ อันเปนผลใหมีการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสิน หรือมีการตีราคาทรัพยสินใหม 

ในระหวางรอบระยะเวลาบัญชี ใหบริษัทเปดเผยขอมูลเก่ียวกับทรัพยสินที่มีการประเมินราคา และราคาประเมิน 

พรอมท้ังแนบขอมูลเกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพยสินดังกลาวตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบดวย 

 

5. ขอพิพาททางกฎหมาย 

 ใหอธิบายโดยสังเขปถึงขอพิพาททางกฎหมาย ซึ่งบริษัทหรือบริษัทยอยเปนคูความหรือ

คูกรณี โดยที่คดีหรือขอพิพาทยงัไมสิ้นสุด  ทั้งนี้ ใหอธิบายเฉพาะ (1) คดีที่อาจมีผลกระทบดานลบตอ 

สินทรัพยของบริษัทหรือบริษัทยอยที่มีจํานวนสูงกวารอยละ 5 ของสวนของผูถือหุน ณ วันสิ้นปบัญชีลาสุด   

ทั้งนี ้กรณีที่สวนของผูถือหุนติดลบ ใหอธิบายเฉพาะคดีที่มีจํานวนสูงกวารอยละ 10 ของสินทรัพยหมุนเวียน  

ณ วันสิ้นปบัญชีลาสุด (2) คดีที่กระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทหรือบริษัทยอยอยางมีนัยสําคัญ  

แตไมสามารถประเมินผลกระทบเปนตัวเลขได และ (3) คดีที่มิไดเกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของ 

บริษัทหรือบริษัทยอย โดยไมตองอธิบายคดีที่เปนสวนหนึ่งของการประกอบธุรกิจปกติ เชน การฟองบังคับ

ชําระหน้ีจากลูกคาในกรณีที่บริษัทที่ออกหลักทรัพยเปนสถาบันการเงิน เปนตน 

 ในการอธิบายขอพิจารณาขางตน ใหระบุถึงศาลที่กําลังพิจารณาคดี วันเริ่มคดี คูความ และ 

มูลคด ีและความคืบหนาของคดี และใหระบุกรรมการ ผูบริหาร หรือผูที่เก่ียวของท่ีเปนคูความกับบริษัทดวย 

 

6.   ขอมูลทั่วไปและขอมูลสําคัญอื่น 

    6.1 ขอมูลทั่วไป 

     ใหเปดเผยขอมูลท่ัวไปของบริษัทท่ีออกหลักทรัพยในเรื่องดังตอไปนี้ 

    (1) ชื่อ  สถานท่ีตั้งสํานักงานใหญ ประเภทธุรกิจ เลขทะเบียนบริษัท โทรศัพท  

โทรสาร Home Page (ถามี) จํานวนและชนิดของหุนท่ีจําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท  

   (2) ชื่อ สถานที่ตั้งสํานักงานใหญ ประเภทธุรกิจ โทรศัพท โทรสาร จํานวนและ 

ชนิดของหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของนิติบุคคลที่บริษัทถือหุนต้ังแตรอยละ 10 ขึ้นไปของจํานวนหุน 

ที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของนิติบุคคลน้ัน 

   (3) ชื่อ สถานท่ีตั้ง โทรศัพท โทรสารของบุคคลอางอิงอื่น ๆ เชน นายทะเบียนหลักทรัพย 

ผูแทนผูถือหุนกู ผูสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาหรือผูจัดการภายใตสัญญาการจัดการ 

   6.2 ขอมูลสําคัญอื่น 

   - ใหระบุขอมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบตอการตัดสินใจของผูลงทุนอยางมีนัยสําคัญ   

หากบริษัทเห็นวา มีขอมูลอ่ืนที่จําเปนซึ่งเปนประโยชนหรืออาจมีผลกระทบตอการตัดสินใจของผูลงทุน 

อยางมีนัยสําคัญ หรือเพื่อความเทาเทียมกันในการเขาถึงขอมูลของผูลงทุนทุกกลุม  โดยบริษัทยังคงมี 

หนาที่และความรับผิดชอบในการเปดเผยขอมูลใหถูกตอง และไมขาดขอมูลท่ีควรตองแจงใหผูลงทุน 

ทราบเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน 
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   -  กรณีบริษัทมีการออกและเสนอขายตราสารหน้ีตอประชาชนท่ัวไป ใหระบุขอมูล

เพิ่มเติม ดังนี้ 

       (1) การใชเงินที่ไดจากการเสนอขายตราสารหน้ีครั้งท่ี .....................  

หมายเหต ุ:   

1.  ใหเปดเผยประมาณการมูลคาเงินที่ใชแยกแตละวัตถุประสงคการใชเงิน โดยใหเรียงลําดับการใชเงินตามความสําคัญ             

ของวัตถุประสงคแตละเรื่อง  ทั้งนี้ หากเงินระดมทุนที่ไดรับในครั้งน้ีไมเพียงพอสําหรับวัตถุประสงคการใชเงิน        

ที่ระบุไว  ใหเปดเผยแหลงเงินทุนที่จะจัดหาเพิ่มเติมดวย   

2.  หากเปนการทํารายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ใหเปดเผยเปนรายการระหวางกันท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตดวย 
*แนวทางการเปดเผยการใชเงนิใหเปนไปตามคูมือการเปดเผยขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย และขอมูลประจําป 

 

       (2)  กฎหมายที่ใชบังคับ 

        ใหระบุกฎหมายของประเทศที่ใชบังคับกับตราสารหน้ี (applicable law) 

 

การใชเงิน 

 

จํานวนเงิน ระยะเวลาที่ใชเงิน รายละเอียด 

1. เพื่อใชในการซื้อสินทรัพย 

หรือลงทุนในกิจการที่

เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจ

ปจจุบัน  

  - กรณีเปนการซื้อสินทรัพย ใหอธิบาย

รายละเอียดอยางนอยเกี่ยวกับสินทรัพยและ

ราคาของสินทรัพย  

- กรณีเปนการลงทุนในกิจการ ใหอธิบาย

รายละเอียดอยางนอยเกี่ยวกับลักษณะกิจการ          

ทีจ่ะลงทุนและสถานะการลงทุน  

ทั้งนี้ กรณีการซื้อสินทรัพย หรือลงทุน                

ในกิจการที่ไมเกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจ

ปจจุบันใหอธิบายเหตุผลและที่มาของการ 

เขาไปซื้อสินทรัพยหรือลงทุนในกิจการ

ดังกลาวดวย 

2. เพื่อใชในการซื้อสินทรัพย 

หรือลงทุนในกิจการที่ไม

เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจ

ปจจุบัน 

  

3. เพื่อชําระคืนเงินกู หรือหน้ี

จากการออกตราสารหน้ี 

  -  กรณีเปนการชําระหน้ีที่มีกับกลุมที่ปรึกษา

ทางการเงินหรือกลุมตัวกลางในการเสนอขาย

หลักทรัพย ใหเปดเผย terms and conditions 

ของหนี้ดังกลาวเพิ่มเติมดวย   

-  กรณีอื่น ๆ ใหเปดเผยอยางนอยในเรื่อง

จํานวนเงินและระยะเวลาการใชเงิน 

4. กรณีอื่น ๆ เชน เงินทุนที่ใช

หมุนเวียนในกิจการ 
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สวนที่ 2 

การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ 
 

7.  ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน 

 7.1 จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว 

 (1) บริษัทมีทุนจดทะเบียน                ลานบาท เรียกชําระแลว             ลานบาท 

แบงเปนหุนสามัญ                  หุน หุนบุริมสิทธิ                หุน (ถามี) มูลคาหุนละ            บาท  

  ในกรณีที่บริษัทมีหลักทรัพยไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยอื่น ใหระบุ 

ชื่อตลาดหลักทรัพยที่จดทะเบียนน้ันดวย 

  (2) ในกรณีที่บริษัทมีหุนประเภทอื่นท่ีมีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกตางจากหุนสามัญ  

เชน หุนบุริมสิทธิ ใหอธิบายลักษณะสําคัญของหลักทรัพย เชน จํานวน มูลคา และสิทธิและเงื่อนไขที่ 

แตกตางจากหุนสามัญ เปนตน 

7.2 ผูถือหุน 

(1) รายชื่อผูถือหุนใหญ   

 ใหระบุรายชื่อกลุมผูถือหุนดังตอไปน้ี พรอมทั้งจํานวนหุนท่ีถือและสัดสวน 

การถือหุนลาสุด  ทั้งนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เก่ียวของและผูถือหุนท่ีอยูภายใตผูมีอํานาจควบคุม

เดียวกันเปนกลุมเดียวกัน 

 (ก) กลุมผูถือหุนท่ีถือหุนสูงสุด 10 รายแรก  

 (ข) กลุมผูถือหุนรายใหญที่โดยพฤติการณมีอิทธิพลตอการกําหนดนโยบาย 

การจัดการหรือการดําเนินงานของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ (เชน มีการสงบุคคลเขาเปนกรรมการที่มีอํานาจ

จัดการ (authorized director)) 

 ในกรณีที่รายชื่อกลุมผูถือหุนท่ีปรากฏดังกลาวขางตน ยังไมแสดงถึงบุคคล 

ที่เปนผูถือหุนที่แทจริง เชน รายชื่อผูถือหุนที่แสดงไวเปน holding company หรือ nominee account  

ใหระบุชื่อบุคคลหรือกลุมบุคคลหลักท่ีเปนผูถือหุนที่แทจริง รวมทั้งธุรกิจหลักของบุคคลดังกลาวดวย 

เวนแตจะมีเหตุอันสมควรที่ทําใหไมอาจทราบผูถือหุนท่ีแทจริงได   

 (2) ในกรณีที่บริษัทมีการประกอบธุรกิจโดยการถือหุนในบริษัทอื่น (holding company)  

ใหแสดงขอมูลผูถือหุนของบริษัทยอยท่ีเปนบริษัททีป่ระกอบธุรกิจหลักตามแนวทางที่กําหนดไวใน (1) ดวย 

(3) ขอตกลงระหวางผูถือหุนใหญ (shareholders’ agreement)  

  ในกรณีที่กลุมผูถือหุนใหญมีขอตกลงระหวางกัน ในเรื่องท่ีมีผลกระทบตอ 

การออกและเสนอขายหลักทรัพย หรือการบริหารงานของบริษัท โดยขอตกลงดังกลาวมีบริษัทรวมลงนามดวย 

ใหระบุ พรอมท้ังอธิบายสาระสําคัญที่มีผลตอการดําเนินงานของบริษัท 
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 7.3 การออกหลักทรัพยอื่น 

  (1)  กรณีที่บริษัทมีหลักทรัพยแปลงสภาพ เชน ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุน  

หุนกูแปลงสภาพ  ใหอธิบายลักษณะสําคัญของหลักทรัพย เชน ประเภท อายุ อตัราดอกเบี้ย อัตราและ 

ราคาแปลงสภาพ จํานวนหุนท่ีออกเพื่อรองรับการแปลงสภาพ จํานวนและมูลคาที่เสนอขาย จํานวนและ 

มูลคาที่ยังไมไดใชสิทธิแปลงสภาพ จํานวนและมูลคาที่ยังไมไดไถถอน วันครบกําหนดไถถอน หลักประกัน  

และเง่ือนไขอื่นท่ีเปนสาระสําคญั เชน การใหสิทธิไถถอนหุนกูแปลงสภาพกอนครบกําหนด (put option  

และ call option) เปนตน   

  (2)  กรณีที่บริษัทมีหลักทรัพยที่เปนตราสารหนี้ เชน หุนกู ตั๋วเงิน ใหอธิบาย 

ลักษณะสาํคัญของหลักทรัพยดังกลาว เชน ประเภทหุนกู หรือตั๋วเงิน จาํนวนและมูลคาที่ยังไมไดไถถอน  

วนัครบกําหนดไถถอน หลักประกัน เงื่อนไขอื่นท่ีเปนสาระสําคัญ เชน การใหสิทธิไถถอนหุนกูหรือตั๋วเงิน 

กอนครบกําหนด (put option และ call option) เงื่อนไขในการกูยืมเงิน เปนตน และการจัดอันดับความนาเชื่อถือ

ครั้งหลังสุดของหุนกูหรือตั๋วเงิน ผูออกหุนกูหรือตัว๋เงิน หรือผูค้ําประกันการชําระหน้ีตามตราสาร แลวแตกรณี   

   ในกรณีบริษัทท่ีออกหลักทรัพยมีหนาที่ยื่นแบบแสดงรายการขอมูลประจําป  

(แบบ 56-1) นี้อันเนื่องจากการออกตราสารหนี้ดวย และตราสารหนี้นั้นมีผูค้าํประกันการชําระหนี้  

ใหแนบขอมูลเกี่ยวกับผูค้ําประกันซึ่งเปนขอมูลที่อาจมีผลกระทบตอการตัดสินใจของผูลงทุน ซึ่งรวมถึง

ลักษณะการประกอบธุรกิจ ขอมูลทางการเงินที่สาํคัญที่แสดงถึงฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน  

อันดับความนาเชื่อถือของผูค้ําประกันครั้งหลังสุด (ถามี) ดวย  ทั้งนี้ หากผูค้ําประกันดังกลาวเปนบริษัททีม่ี 

หนาทีย่ื่นแบบ 56-1 ใหอางอิงไปยังแบบ 56-1 ของผูค้ําประกันที่จัดไวที่เว็บไซตของสํานักงานได  

 7.4 นโยบายการจายเงินปนผล   

  ใหระบุนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทท่ีจะจายใหผูถือหุน รวมทั้งนโยบาย 

ที่บริษัทยอยจะจายเงินปนผลใหบริษัทดวย 

 

8.  โครงสรางการจัดการ    

 8.1 คณะกรรมการบริษัท 

  ใหระบุรายชื่อของกรรมการและผูมีอํานาจควบคุมบริษัท (ถามี) และหากกรรมการ 

รายใดเปนกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการในชุดอื่นใดของบริษัท ใหระบุใหชัดเจน 

นอกจากน้ี ใหระบุจํานวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ และจํานวนครั้งที่กรรมการแตละรายเขาประชุม

คณะกรรมการบริษัท ในปที่ผานมา 

  ในกรณีที่เปนบริษัทที่ประกอบกิจการโดยการถือหุนในบริษัทอื่น (holding company)   

ใหระบุขอมูลของกรรมการและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอยที่เปนบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก ตามแนวทาง

ขางตนดวย  

  ทั้งนี้ ใหแนบขอมูลของกรรมการและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทและบริษัทยอยที่เปน

บริษัทท่ีประกอบธุรกิจหลักตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบ  และแสดงรายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ

ของบริษัทยอยตามเอกสารแนบดวย 
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 8.2 ผูบริหาร  

   ใหระบุรายชื่อและตําแหนงของผูบรหิารของบริษัท  พรอมทั้งแสดงแผนภาพโครงสราง 

ภายในบริษัท (organization chart)  ในกรณีที่เปนบริษัทท่ีประกอบกิจการโดยการถือหุนในบริษัทอื่น  

(holding company) ใหระบุรายชื่อและตําแหนงของผูบริหาร รวมถึงแผนภาพโครงสรางภายในของบริษัทยอย 

ที่เปนบริษัทที่ประกอบธรุกิจหลักดวย 

   ทั้งนี้ ใหแนบขอมูลของผูบริหารของบริษัทและบริษัทยอยที่เปนบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก 

ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบดวย 

 8.3 เลขานุการบริษัทและผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทําบัญชี  

  ใหระบุชื่อของเลขานุการบรษิัทและผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบโดยตรงในการ

ควบคุมดูแลการทําบัญชี  พรอมท้ังแนบขอมูลของเลขานุการบริษัทและผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบ

โดยตรงในการควบคุมดูแลการทําบัญชีตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบดวย 

  8.4 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร4 :   ใหอธิบายในประเด็นดังน้ี  

   (1)  คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน 

           (ก)  ใหแสดงคาตอบแทนของกรรมการบริษัทแตละรายในปที่ผานมา ทั้งกรณีไดรับ 

จากบริษัทและบริษัทยอย โดยใหระบุเฉพาะคาตอบแทนในฐานะกรรมการเทานั้น ในกรณีกรรมการไดรับ

คาตอบแทนในฐานะผูบริหารตาม (ข) ดวย  ใหแยกระบุคาตอบแทนไวใน (ข) และใหอธิบายลักษณะคาตอบแทน

ดวย (เชน คาตอบแทนกรรมการรายนาย ก เทากับ  xx  บาท ในป 25xx โดยเปนคาตอบแทนในรูปเบี้ยประชุม 

และบําเหน็จกรรมการซึ่งแปรตามผลการดําเนินงานของบริษัท เปนตน) 

         ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระของบริษัทเปนกรรมการอิสระของบริษัทใหญ  

บริษัทยอย หรือบริษัทยอยลําดับเดียวกัน ใหแสดงคาตอบแทนรวมที่กรรมการอิสระแตละรายไดรับจากบริษัท

ดังกลาวในปที่ผานมาดวย 

    (ข)  ใหแสดงคาตอบแทนรวมและจํานวนรายของกรรมการบริหารและผูบริหาร 

ของบริษัทในปที่ผานมา ทัง้กรณีไดรับจากบริษัทและบริษัทยอย และใหอธิบายลักษณะคาตอบแทนดวย  

(ในขอนี้ คําวา “ผูบริหาร” ใหหมายความวา ผูจัดการ ผูบริหารสี่รายแรกตอจากผูจัดการลงมา และผูบริหาร 

รายที่สี่ทุกราย โดยไมรวมถึงผูจัดการฝายบัญชี หรือการเงินหากตําแหนงผูจัดการฝายไมไดอยูในระดับเดียวกัน 

กับผูบริหารรายที่สี่)   

    ทั้งนี้ ใหเปดเผยคาตอบแทนหรือผลประโยชนคางจายที่เกิดขึ้นในปลาสุดดวย  

และในกรณีที่คาตอบแทนในปที่ผานมาไมสะทอนคาตอบแทนท่ีแทจริง (เชน มีการตั้งผูบริหารใหมจํานวนมาก 

ในปปจจุบัน) ใหประมาณคาตอบแทนดังกลาวสําหรับปปจจุบันดวย  

   (2)  คาตอบแทนอื่น (ถามี) 

    ใหแสดงคาตอบแทนอ่ืนและอธิบายลักษณะของคาตอบแทนนั้น เชน โครงการให 

สิทธิซื้อหุนหรือหลักทรัพยแปลงสภาพแกกรรมการและผูบริหาร (อธิบายหลักเกณฑและวิธีการจัดสรรหลักทรัพย

ดังกลาว และสัดสวนการไดรับหุนของกรรมการและผูบริหารเมื่อเทียบกับจํานวนหุนหรือโครงการทั้งหมด)  

รวมท้ังเงินกองทุนสํารองเล้ียงชีพ  ทั้งน้ี ใหเปนไปตามแนวทางที่กําหนดไวใน (1) 

                                                        
4  ในประเด็นนี้ ฝายจดทะเบียนหลักทรพัย-ตราสารทุนอยูระหวางการจัดทําเอกสารรับฟงความคิดเห็น 
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   (3)  ใหอธิบายนโยบายและวิธีการกําหนดคาตอบแทน รวมทั้งโครงสรางคาตอบแทน 

แตละประเภทของกรรมการและผูบรหิาร เชน คาตอบแทนคงที่ หรือคาตอบแทนผันแปรตามปจจัยตาง ๆ เปนตน 

รวมท้ังความเห็นคณะกรรมการบริษัท หรือคณะอนุกรรมการคาตอบแทน (ถามี) วาโครงสรางดังกลาว เหมาะสมกับ

ความรับผิดชอบและจูงใจใหกรรมการและผูบริหารนําพาองคกรใหดําเนินงานตามเปาหมายทั้งระยะสั้นและระยะ

ยาว และสามารถเปรียบเทียบไดกับระดับที่ปฏิบัติอยูในอุตสาหกรรมหรือไม อยางไร 

  ทั้งนี้ สําหรับบริษัทท่ีประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุนในบริษัทอ่ืน (holding company)  

ใหเปดเผยรายละเอียดเก่ียวกับคาตอบแทนของกรรมการและผูบริหารของบริษัทยอยท่ีเปนบริษัทที่ประกอบธุรกิจ

หลักในปที่ผานมาตามแนวทางขางตนดวย 

  8.5 บุคลากร : ใหแสดงจํานวนพนักงานทั้งหมด และจํานวนพนักงานในแตละสายงานหลัก  

และในกรณีที่บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงจํานวนพนักงานอยางมีนัยสําคัญ หรือมีขอพิพาทดานแรงงานที่สําคัญ 

ในระยะ 3 ปที่ผานมา ใหอธิบายเหตุผลและนโยบายในเรื่องดังกลาว รวมถึงความสัมพันธระหวางผูบริหารและ

สหภาพแรงงาน (ถามี)5  นอกจากน้ี ใหแสดงผลตอบแทนรวมของพนักงานและอธิบายลักษณะผลตอบแทนน้ัน  

(เชน เปนเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพ เปนตน) รวมท้ังอธิบายนโยบายในการพัฒนา

พนกังาน 

 

9.  การกํากับดูแลกิจการ :   

 ใหบริษัทอธิบายการดําเนินการหรือการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับ 

บริษัทจดทะเบียน ป 2560 อยางนอยในเรื่องดังตอไปนี้ และในกรณีที่บริษัทมิไดปฏิบัติในเรื่องใด ใหแสดง

เหตุผลประกอบ โดยในการเปดเผยสาระสาํคัญหรือการแสดงเหตุผลประกอบดังกลาว บริษัทอาจเลือกใชวิธี

อางอิงไปยังคําอธิบายที่เกี่ยวของในหัวขออ่ืน หรือรายงานอื่นท่ีเปดเผยตอประชาชนทางเว็บไซตของบริษัทก็ได    

 9.1 นโยบายการกํากับดูแลกิจการ 

  ในกรณีที่บริษัทและบริษัทยอยมีการกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ 

ใหระบุไวดวย (ถามี)  

 9.2 คณะกรรมการชุดยอย  

  (1) ใหอธิบายโครงสรางกรรมการบริษัทวา ประกอบดวยคณะกรรมการชุดยอย 

ทั้งหมดกี่ชุด เชน คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ 

กําหนดคาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร เปนตน  และขอบเขตอาํนาจหนาที่ของกรรมการแตละชุด   

  (2) ใหระบุรายชื่อกรรมการตรวจสอบที่มีความรูและประสบการณในการสอบทาน 

งบการเงินของบริษัท และประสบการณในการสอบทานงบการเงินของกรรมการรายดังกลาวดวย 

     9.3 การสรรหาและแตงตั้งกรรมการและผูบริหารระดับสูงสุด 

  (1) กรรมการอิสระ 

    - ใหระบุหลักเกณฑในการคัดเลือกกรรมการอิสระ ไดแก คุณสมบัติ และ

กระบวนการสรรหา 

                                                        
5   สําหรับประเด็นนี ้สํานักงานเปดรับฟงความคิดเห็นจากผูออกหลกัทรัพยทั้งประเภทตราสารทุนและตราสารหนี้  
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   - หากในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผานมา กรรมการอิสระมคีวามสัมพันธทางธุรกิจ 

หรือการใหบริการทางวิชาชีพ หรือบุคคลที่ไดรับแตงตั้งใหเปนกรรมการอิสระมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจ 

หรือการใหบริการทางวิชาชีพ ในมูลคาเกินกวาหลักเกณฑท่ีกําหนด6  ใหบริษัทเปดเผยลักษณะความสัมพันธ 

ทางธุรกิจหรือการใหบริการทางวิชาชีพ ที่ทําใหบุคคลดังกลาวมีคุณสมบัติไมเปนไปตามหลักเกณฑ 

ที่กําหนด เหตุผลและความจําเปนที่ยังคงหรือแตงตั้งใหบุคคลดังกลาวเปนกรรมการอิสระ รวมทั้ง 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่เห็นวา การเปนกรรมการอิสระของบุคคลดังกลาวไมมีผลกระทบ 

ตอการปฏิบัติหนาที่และการใหความเห็นที่เปนอิสระ   

  (2) การสรรหากรรมการและผูบริหารระดับสูงสุด : ใหระบุวาวิธีการคัดเลือกบุคคล 

ที่จะแตงตัง้เปนกรรมการและผูบริหารระดับสูงสุดผานคณะกรรมการสรรหา (nominating committee) หรือไม 

จํานวนกรรมการที่มาจากผูถือหุนรายใหญแตละกลุม (ถามี)  และใหอธิบายสิทธิของผูลงทุนรายยอย 

ในการแตงต้ังกรรมการ (ใหระบุวา การแตงตั้งกรรมการใชวิธีที่ผูถือหุนสามารถแบงคะแนนเสียงของตน 

ในการเลือกต้ังกรรมการเพื่อใหผูใดมากนอยตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด (cumulative voting)  

หรือวิธีการแตงต้ังกรรมการแตละรายตองไดรับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกวากึ่งหน่ึงของจํานวนเสียงทั้งหมด 

ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง) 

 9.4 การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม 

  ใหบริษัทไมวาจะมีลักษณะเปนบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุนในบริษัทอื่น 

(holding company) หรือเปนบริษัทท่ัวไปใหเปดเผยขอมูลที่มีสาระสําคัญดังตอไปนี้   

  (1) ใหอธิบายวาคณะกรรมการบริษัทมีกลไกในการกํากับดูแลที่ทําใหสามารถควบคุมดูแล 

การจัดการและรับผิดชอบการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชนในเงินลงทุน

ของบริษัทอยางไร เชน  

   -  มีการสงบุคคลเพื่อเปนตัวแทนของบริษัทไปเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือ 

ผูมีอํานาจควบคุม ในบริษัทดังกลาวอยางนอยตามสัดสวนการถือหุนหรือไม อยางไร  พรอมทั้งใหอธิบายวา  

บริษัทมีระเบียบปฏิบัติหรือขอกําหนดของบริษัทท่ีทําใหการสงตัวแทนดังกลาวจะตองไดรับมตเิห็นชอบ 

จากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือไม อยางไร  

   -  การกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผูบริหาร 

ที่เปนตัวแทนของบริษัทในบริษัทดังกลาวในการควบคุมหรือมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายที่สําคัญ 

ตอการดําเนินธุรกิจ   

   -  กลไกในการกํากับดูแลที่มีผลใหการเปดเผยขอมูลฐานะการเงินและผลการ 

ดําเนินงาน การทํารายการระหวางบริษัทดังกลาวกับบุคคลที่เกี่ยวโยง การไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย  

หรือการทํารายการสําคัญอื่นใดของบริษัทดังกลาว ใหครบถวนถูกตอง  และใชหลักเกณฑท่ีเกี่ยวของกับ 

การเปดเผยขอมูลและการทํารายการในลักษณะดังกลาวขางตนในทํานองเดียวกับหลักเกณฑของบริษัท 

                                                        
6  ตามหลักเกณฑที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยการขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม 
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   -  การกําหนดระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและรัดกุมเพียงพอในบริษัทยอย 

ที่เปนบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก  และกลไกอ่ืนในการกํากับดูแลบริษัทยอยดังกลาว เชน การอนุมัติการเพิ่มทุน

หรือลดทุน การเลิกบริษัทยอย เปนตน  

   ในกรณีที่เปนบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุนในบริษทัอื่น (holding 

company) ใหอธิบายกลไกการกํากับดูแลขางตน พรอมทั้งระบุวาเปนไปตามหลักเกณฑที่เก่ียวของ7 หรือไม 

อยางไร ดวย  

  (2) ใหเปดเผยขอตกลงระหวางบริษัทกับผูถือหุนอ่ืนในการบริหารจัดการบริษัทยอย

และบริษัทรวม (shareholders’ agreement) (ถามี)  โดยใหเปดเผยเฉพาะบริษัทยอยและบริษัทรวมที่มีนัยสําคัญ

ตอการดําเนินงานของกลุมบริษัทและเปนขอตกลงที่มีผลอยางมีสาระสําคัญตอการบริหารงาน หรือมีอํานาจควบคุม 

หรือการแบงผลตอบแทนนอกเหนือจากผลตอบแทนตามสัดสวนการถือหุนปกติ 

 9.5 การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน :  

  ใหอธิบายวาบริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผูบริหารในการนําขอมูลภายใน

ของบริษัทไปใชเพื่อประโยชนสวนตน รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพยโดยเฉพาะในชวง 1 เดือน 

กอนที่งบการเงินเผยแพรตอสาธารณชนหรือไมอยางไร (เชน การกาํหนดใหกรรมการและผูบริหาร 

รายงานการซื้อขายหลักทรัพย และมาตรการลงโทษหากบริษัทพบวา มีการนําขอมูลภายในไปใช 

เพื่อประโยชนสวนตน เปนตน) เพื่อใหผูลงทุนเห็นภาพวาบริษัทมีมาตรการปองกันการที่กรรมการและ

ผูบริหารใชประโยชนจากขอมูลภายในอยางไร 

 9.6 คาตอบแทนของผูสอบบัญชี 

  ใหแสดงคาตอบแทนที่ผูสอบบัญชี สํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด และ 

บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกับผูสอบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด ไดรับจากบริษัท 

และบริษัทยอย โดยใหระบุแยกเปน  

(1) คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) 

(2) คาบริการอื่น (non-audit fee) 

      การเปดเผยคาบริการอื่นใหแสดงขอมูลของคาบริการอื่นท่ีไดจายไปแลว 

ในรอบปบัญชีที่ผานมา และคาบริการอื่นที่จะตองจายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงท่ียังใหบริการ 

ไมแลวเสร็จในรอบปบัญชีที่ผานมา และประเภทของการใหบริการอื่น 

 หมายเหตุ 

 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกับผูสอบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชี 

สังกัดใหรวมถึง 

(ก) คูสมรสและบุตรที่ยังตองพึ่งพิงหรืออยูในอุปการะของผูสอบบัญชี 

(ข) กิจการที่มีอํานาจควบคุมสํานักงานสอบบัญชี  กิจการที่ถูกควบคุมโดย 

สํานักงานสอบบัญชี  และกิจการที่อยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับสํานักงานสอบบัญชี ไมวาจะเปน 

โดยทางตรงหรือทางออม 

                                                        
7   ตามหลักเกณฑที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยการขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม 
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(ค) กิจการที่อยูภายใตอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญของสํานักงานสอบบัญชี 

(ง) หุนสวนหรือเทียบเทาของสํานักงานสอบบัญชี 

(จ) คูสมรสและบุตรที่ยังตองพึ่งพิงหรืออยูในอุปการะของบุคคลตาม (ง) 

(ฉ) กิจการที่ผูสอบบัญชี บุคคลตาม (ก) (ง) หรือ (จ) มีอํานาจควบคุมหรือ 

มีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญ ไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม 

 เพื่อประโยชนในการพิจารณาลักษณะของการควบคุมหรือการมีอิทธิพล 

อยางเปนสาระสําคัญที่จะเขาขายเปนบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกับผูสอบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชี

ขางตน ใหนํานิยามตามมาตรฐานการบัญชีวาดวยเรื่องการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน 

มาใชบังคับ 

 9.7 การนําหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน ป 2560 ไปปรับใช8 

  ใหเปดเผยวา คณะกรรมการมีกระบวนการในการทบทวนการนําหลักการกํากับดูแล

กิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน ป 2560  ไปปรับใชใหเหมาะสมกับบริบททางธุรกิจ อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

หรือไม โดยไมจําเปนตองเปดเผยผลการทบทวนขางตนไวในแบบ 56-1  

  ทั้งนี้ ในการทบทวนความเหมาะสมของการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี

สําหรับบริษัทจดทะเบียน ป 2560 นั้น หากคณะกรรมการเห็นวายังไมไดนําหลักปฏิบัติขอใดไปปรับใช  

ใหบันทึกเหตุผลไว เปนสวนหนึ่งของการพิจารณาและทบทวนน้ัน โดยไมจําเปนตองเปดเผยผลการทบทวนไว

ในแบบ 56-1 นอกจากน้ี หากเห็นวาการปฏิบัติในขอใดยังไมนําไปสูผลท่ีมุงหวัง ควรมีแผนพัฒนาและติดตาม

ดูแลใหมีการดําเนินการตอไป โดยอาจจัดลําดับการพัฒนาในเรื่องสําคัญกอนก็ได 

 9.8 การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอ่ืน ๆ9 

  บริษัทอาจเปดเผยขอมูลการปฏิบัติในเรื่องอื่น ๆ ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี

สําหรับบริษัทจดทะเบียน ป 2560  เพื่อรองรับการการประเมินตาง ๆ เชน Corporate Governance Report, 

ASEAN CG Scorecard และโครงการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมผูถือหุน โดยบริษัทอาจเปดเผยขอมูล

การปฏิบัติไวในขอน้ี หรือภายใตหัวขออื่นตามความเหมาะสม เชน หัวขอโครงสรางการจัดการ หัวขอ 

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง เปนตน 

 

10.  ความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR) 

 ใหเปดเผยนโยบายและการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทยอย ที่แสดงถึงความรับผิดชอบ 

ตอสังคม สิ่งแวดลอม เพื่อความยัง่ยืนของกิจการและสังคมโดยรวม ซึ่งเปนสวนหนึ่งในการดําเนินธุรกิจปกติ  

(in-process)  ตั้งแตการกําหนดวิสัยทัศน เปาหมาย กลยุทธ การประเมินความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ   

และสะทอนออกมาในการดําเนินงาน เชน การออกแบบผลิตภัณฑ  การจัดหาวัตถุดิบ  การออกแบบกระบวน 

การผลิต  การปฏิบัติตอพนักงานลูกจาง  การแขงขัน  การปฏิบัติตอลูกคา ฯลฯ  โดยอยางนอย ควรมีการดูแล

ติดตามใหเปนไปตามกฎหมายที่เก่ียวของ  และใหเปดเผยขอเท็จจริงกรณีที่บริษัทหรือบริษัทยอยมีการดําเนิน 

                                                        
8 ในประเด็นนี ้ฝายจดทะเบียนหลักทรพัย-ตราสารทุนอยูระหวางการจัดทําเอกสารรับฟงความคิดเห็น 
9 ในประเด็นนี ้ฝายจดทะเบียนหลักทรพัย-ตราสารทุนอยูระหวางการจัดทําเอกสารรับฟงความคิดเห็น 
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ธุรกิจท่ีมีผลกระทบตอความรับผิดชอบตอสังคมในชวงปที่ผานมา  พรอมทั้งอธิบายเหตุผล ผลกระทบตอบริษัท

หรือบริษัทยอย การแกไข และแนวทางตรวจสอบปองกันในอนาคตดวย 

 สวนกรณีที่บริษัทมีการบริจาคชวยเหลือสังคมในรูปแบบตาง ๆ ที่นอกเหนือจากการดําเนิน

ธุรกิจปกติ (after process)  ซึ่งเปนประโยชนตอสังคมและสิ่งแวดลอม บริษทัอาจเปดเผยกรณีดังกลาวไวดวยก็ได   

โดยใหแยกจากเรื่องความรับผิดชอบตอสังคมที่เปนสวนหนึ่งในการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัทหรือบริษัทยอย 

 

 แนวปฏิบัติ ในการเปดเผยขอมูลและจัดทํารายงานตามหัวขอนี ้

 แนวทางเกี่ยวกับ “ความรับผิดชอบตอสังคม” 

 เนื่องจากคําวา “ความรับผิดชอบตอสังคม”  มีความหมายกวาง การเปดเผยขอมูลในหัวขอน้ี  

จึงใหคํานึงถึงแนวทางความรับผิดชอบตอสังคมของกิจการที่จัดทําโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

ซึ่งปจจุบันกําหนดหลักการไวดังน้ี (“หลักการ 8 ขอ”)10 

(1) การประกอบกิจการดวยความเปนธรรม  

(2) การตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น 

(3) การเคารพสิทธิมนุษยชน  

(4) การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม  

(5) ความรับผิดชอบตอผูบริโภค  

(6) การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม  

(7) การรวมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 

(8) การมีนวัตกรรมและเผยแพรนวัตกรรมซึ่งไดจากการดําเนินงานท่ีมีความรับผิดชอบ 

ตอสังคม สิ่งแวดลอม และผูมีสวนไดเสีย 

 การเลือกเรื่องที่จะดาํเนินการและนาํมาเปดเผย  แตละบริษัทมักมีการดาํเนินงาน 

ดวยความรับผิดชอบตอสังคมตามหลักการขางตนอยูแลว จึงสามารถนําเรื่องที่ดําเนินการอยูแลวมาเปดเผยได  

 สําหรับบริษัทท่ีมีความพรอมในการดําเนินการขั้นตอไป  หากเลือกเรื่องที่จะใหความสําคัญ  

และนาํมากําหนดเปนเปาหมายเชิงกลยุทธในการดาํเนินงานในเชิงรุก และรายงานความคืบหนาได  

ก็จะเปนประโยชนยิ่งขึ้นตอการดําเนินธุรกิจอยางยั่งยืนของบริษัทหรือบริษัทยอยนั้นเอง  โดยเรื่องที่เลือกดังกลาว  

ควรเปนเรื่องที่สําคัญตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท เชน เปนเรื่องที่มีความเสี่ยงอยางมีนัยสําคัญตอการดําเนิน          

ธุรกิจหลัก  หรือมีผลกระทบตอผูมีสวนไดเสีย (stakeholders) ที่มีนัยสําคัญ เปนตน  ทั้งนี้ บริษัทควรคํานึงถึง              

แนวทางการจัดทํารายงานแหงความยั่งยืนที่จัดทําโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือตามมาตรฐานสากลอื่น  

เชน กรอบการจัดทํารายงานขององคกรแหงความริเริ่มวาดวยการรายงานสากล (Global Reporting Initiative: GRI) 

เปนตน ประกอบการเปดเผยขอมูลในหัวขอน้ีดวย   

                                                        
10  หลักการตามแนวทางความรับผิดชอบตอสังคมของกิจการที่จัดทําโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมี 10 ขอ  

   หลักการ 8 ขอขางตน คือ หลกัการ 10 ขอดังกลาวที่ไมรวม 2 หัวขอ คือ การกาํกับดูแลกจิการที่ดี ซึ่งไดกําหนดให 

  เปดเผยแยกตางหากภายใตหัวขอ “การกํากับดูแลกิจการ” ของแบบแสดงรายการขอมูลประจําปนี้แลว  และหัวขอ 

   รายงานดานสังคม/สิ่งแวดลอม ซึ่งคือการเปดเผยในหัวขอนี้อยูแลว 
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รูปแบบการเปดเผยขอมูล  บริษัทอาจเปดเผยหรือจัดทํารายงานโดยมีสาระสําคัญ 

ตามที่กําหนดตามหัวขอนี้ ดวยวิธีใดดังตอไปน้ีก็ได  

 (ก)  เปดเผยขอมูลภายใตหัวขอนี้ในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป หรือรายงานประจําป

ตามแตกรณี   

 (ข)  อางอิงไปยังรายงานที่จัดทําแยกเลมที่เปดเผยในเว็บไซตของบริษัท   

 (ค)  เปดเผยสาระสําคัญโดยรวมอยูกับขอมูลการดําเนินงานอ่ืน ๆ ของบริษัท โดยอธิบาย

กระบวนการจัดทํารายงานไวในหัวขอนี้ 

สาระสําคัญของขอมูลที่เปดเผย  ใหเปดเผยขอมูลอยางนอยในเรื่องดังตอไปนี้   

10.1  นโยบายภาพรวม : ใหอธิบายวาคณะกรรมการบริษัทมีนโยบายใหการดําเนินธุรกิจ 

ของบริษัทและบริษัทยอยเปนไปดวยความรับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอม และกลุมผูมีสวนไดเสีย (stakeholders)  

ตามหลักการ 8 ขอ อยางไร โดยควรระบุวิสัยทัศน ภารกิจ กลยุทธท่ีนําไปสูความยั่งยืนไวดวย   

 10.2  การดําเนินงานและการจัดทํารายงาน : ใหอธิบายในเรื่องดังนี้    

  (1)  กระบวนการจัดทํารายงาน  เชน อธิบายถึงการกําหนดหลักการ และกลุมผูมีสวนไดเสีย 

ที่บริษัทใหความสาํคัญในการดําเนินการ  มาตรฐานการเปดเผยขอมูลที่ใช เปนตน  ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัท 

เลือกดําเนินการและการจัดทํารายงานตามมาตรฐานสากล ใหระบุชื่อองคกร หรือมาตรฐานสากลที่ใชดําเนินการ

และการจัดทํารายงานดังกลาวไวดวย  

  (2)  การดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบายที่บริษัทไดเปดเผยไว เชน การออกแบบผลิตภัณฑ  

การจัดหาวัตถุดิบ การออกแบบกระบวนการผลิต  การปฏิบัติตอพนักงานลูกจาง  นโยบายการแขงขัน ฯลฯ  

เปนไปดวยความเปนธรรม การรักษาสิ่งแวดลอม การปองกันการมีสวนรวมกับการคอรรัปชั่น  การเคารพสิทธิ

ของผูมีสวนไดเสีย อยางไร  หรือในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม การปองกันการมีสวนรวมกับการคอรรัปชั่น ฯลฯ  

บริษัทไดดําเนินการอยางไรใหเปนไปตามหลักการดังกลาว ตั้งแตการประเมินความเสี่ยง การกําหนดแนวปฏิบัติ 

การสื่อสารกับพนักงานและลูกจาง การตรวจสอบการปฏิบัติ เปนตน  ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทมีขอมูลตัวชี้วัด 

การดําเนินการดังกลาว บริษัทควรระบุขอมูลไวดวย 

 10.3  การดําเนินธุรกิจที่มีผลกระทบตอความรับผิดชอบตอสังคม (ถามี) :  หากมีกรณี

ดังตอไปน้ี เกิดขึ้นกับบริษัทหรือบริษัทยอยในชวงปที่ผานมา ใหเปดเผยขอเท็จจริงเก่ียวกับกรณีนั้น พรอมทั้ง

อธิบายเหตุผล ผลกระทบตอบริษัทหรือบริษัทยอย การแกไข และแนวทางตรวจสอบปองกันในอนาคตดวย  

  (1)  บริษัทและบริษัทยอยถูกตรวจสอบหรืออยูระหวางถูกตรวจสอบโดยหนวยงาน 

ที่มีอํานาจหนาที่วาการดําเนินงานของบริษัทหรือบริษัทยอยมีการฝาฝนกฎหมายในเรื่องเกี่ยวกับหลักการ 8 ขอ  

อยางมีนัยสําคัญ  ทั้งนี้ หากเรื่องดังกลาวอยูระหวางการพิจารณาในชั้นศาล บริษัทหรือบริษัทยอยตกเปนคูความ 

หรือคูกรณี บริษัทอาจเปดเผยโดยอางอิงไปยังหัวขอขอพิพาททางกฎหมายก็ได 

  (2)  การดําเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอยมีสวนหรือถูกกลาวหาวา มีผลกระทบดานลบ

ตอสังคม สิ่งแวดลอม หรือไมเปนไปตามหลักการ 8 ขอ โดยเฉพาะกรณีที่ปรากฏเปนขาวตอสาธารณชน และ

เปนกรณีที่อาจกระทบตอการประกอบธุรกิจ ชื่อเสียง หรือความนาเชื่อถือ ของบริษัทหรือบริษัทยอย  

อยางมีนัยสําคัญ 



- 18 - 

 10.4  กิจกรรมเพื่อประโยชนตอสังคมและสิ่งแวดลอม (after process)  บริษัทอาจเปดเผย

กิจกรรมดังกลาวของบริษัทหรือบริษัทยอยในรอบปท่ีผานมาไวดวยก็ได 

 

 แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมเก่ียวกับการปองกันการมีสวนเก่ียวของกับการคอรรัปชั่น 

  บริษัทควรเปดเผยการดําเนินการเกี่ยวกับการปองกันมิใหการดําเนินธุรกิจของบริษัทและ 

บริษัทยอย มีสวนเกี่ยวของกับการคอรรัปชั่นเปนหัวขอแยกตางหากจากหัวขอความรับผิดชอบตอสังคม 

ของกิจการ โดยควรเปดเผยขอมูลในเรื่องดังตอไปน้ี 

  นโยบาย  ควรเปดเผยมติคณะกรรมการบริษัท ในเรื่องนโยบายการดําเนินธุรกิจของบริษัท

และบริษัทยอยที่จะไมมีสวนเก่ียวของกับการคอรรัปชั่น ไมวาดวยการเรียก รับ และจายสินบน โดยอาจจะ 

ระบุขอบเขตการดําเนินการดวยก็ได 

                         ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทไมมีมติในเรื่องดังกลาวหรือยังไมดําเนินการ ควรเสนอให

คณะกรรมการบริษัทมีมติรับทราบดวยวา คณะกรรมการมหีนาที่ดูแลใหบริษัทปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย 

โดยกฎหมายดังกลาวรวมถึง กฎหมายเกี่ยวกับการหามจายสินบน หรือการสนับสนุนการทุจริตคอรรัปชั่น  

และหนาที่ดูแลขางตน รวมถึงการดูแลใหมีการดําเนินการในเรื่องที่ระบุในหัวขอ “การดําเนินการ” ดวย   

โดยควรเสนอใหคณะกรรมการทบทวนการมีความเหมาะสมในการมีนโยบายขางตนอยางนอยทุกป 

 ในกรณีที่บริษัทมีการประกาศเจตนารมณที่จะเขารวมกับองคกรใด เชน โครงการแนวรวม 

ปฏิบัตขิองภาคเอกชนไทยในการตอตานทุจริต (Collective Anti-Corruption : CAC)11 หรือคณะกรรมการบริษัท 

มีเจตนารมณที่จะดําเนินการเพื่อตอตานการคอรรัปชั่นในสังคม อาจระบุไวดวยก็ได  

  การดําเนินการ   ควรระบุการดาํเนินการของบริษัทเพื่อใหเปนไปตามนโยบายในการปองกัน 

การมีสวนเกี่ยวของกับการคอรรัปชั่นที่ไดดําเนินการแลว ในเรื่องตอไปนี้ 

 (1)  การประเมินความเสี่ยงของธุรกิจ เพื่อระบุการดําเนินงานของบริษัทหรือบริษัทยอย  

ที่มีความเสี่ยงวาอาจมีสวนเกี่ยวของกับการคอรรัปชั่น    

 (2)  การกําหนดแนวปฏิบัตเิพื่อควบคุม ปองกัน และติดตามความเสี่ยงจากการคอรรัปชั่น 

 (3)  การสื่อสารและฝกอบรมแกพนักงานเพื่อใหความรูเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติ 

ในการตอตานคอรรัปชั่น  

 (4)  แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการตอตานการคอรรัปชั่น  

 (5)  การใหคณะกรรมการตรวจสอบหรือผูสอบบัญชีที่สาํนักงานใหความเห็นชอบ  

สอบทานความครบถวนเพียงพอของกระบวนการทั้งหมด 

  ทั้งนี้ บริษัทอาจเปดเผยขอมูลขางตนดวยการอางอิงไปยังขอมูลหรือเอกสารที่เปดเผย 

ในเว็บไซตของบริษัทก็ได และหากบริษัทเขารวมโครงการตอตานคอรรัปชั่นทีก่ําหนดใหบริษัทตองมี

                                                        
11  โครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานทุจริต (Collective Anti-Corruption : CAC) เปนการแสดงความรวมมือ 

ของภาคเอกชนในการรวมกันดําเนินงานตามกรอบและขั้นตอนสากลวาดวยการตอตานการทจุริต เพื่อสรางมาตรฐานการประกอบธุรกิจ 

ที่ใสสะอาด  โดยบริษัทที่เขาเปนแนวรวมปฏิบัติจะตองลงนามใน 

 คําประกาศ เจตนารมณ และยื่นตอสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (“IOD”) ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการโครงการ  

ทั้งนี้ บริษัทสามารถดาวนโหลดขอมูลและเอกสารไดที ่www.thai-iod.com หมวด “โครงการพิเศษ” 
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กระบวนการในทํานองเดียวกันนี้ เชน โครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานทุจริต 

(Collective Anti-Corruption: CAC) บริษัทสามารถเปดเผยการดําเนินการหรือความคืบหนาดวยการอางอิง 

การดําเนินการตามโครงการนั้น ๆ ได 

 

11.  การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 

 11.1  ใหสรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท 

ในเรื่องดังตอไปนี้  ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการบริษัทใชแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 

(ซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยง)12 ที่จัดไวบนเว็บไซตของสํานักงาน เพื่อประกอบการประเมินความเพียงพอ

ของระบบการควบคุมภายในของบริษัทดวย 

  (1)  ความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัท  

และการจัดใหมีบุคลากรอยางเพียงพอท่ีจะดําเนินการดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งการติดตาม

ควบคุมดูแลการดาํเนินงานของบริษัทยอยวา สามารถปองกันทรัพยสินของบริษัทและบริษัทยอย 

จากการที่กรรมการหรือผูบริหารนําไปใชโดยมิชอบหรือโดยไมมีอํานาจหรือไม  

  (2)  ใหอธิบายวาที่ผานมาบริษัทมีขอบกพรองเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน 

เรื่องใดบาง  ถามี บริษัทไดแกไขขอบกพรองดังกลาวเสร็จสิ้นแลวหรือไม เพราะเหตุใด 

 11.2  ใหระบุความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่มีความเห็นแตกตางไปจาก

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท หรือผูสอบบัญชีมีขอสังเกตเกี่ยวกับการควบคุมภายในประการใด  

ใหระบุไวดวย  ทั้งน้ี ใหแนบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (ไมวาจะมีความเห็นเปนเชนใด)  

เปนเอกสารแนบทายแบบแสดงรายการขอมูลประจําปนี้ดวย 

 11.3  หัวหนางานตรวจสอบภายในและหัวหนางานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท 

   (1)  ใหระบุชื่อผูดํารงตําแหนงหัวหนางานตรวจสอบภายในของบริษัท และกรณีที่มี 

ผูดํารงตําแหนงหัวหนางานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance) ใหระบุดวย   

     หากบริษัทใชบริการหนวยงานภายนอก (outsource) ในการทําหนาที่ดังกลาว  

ใหระบุชื่อของกิจการหรือบุคคลท่ีไดรับแตงตั้งจากบริษัทใหปฏิบัติหนาที่ดังกลาว  พรอมท้ังชื่อบุคคล 

ที่ไดรับมอบหมายจากกิจการที่สังกัดนั้นใหปฏิบัติหนาที่ดังกลาวดวย 

   ทั้งนี้ ใหแนบขอมูลของผูดํารงตําแหนงดังกลาวโดยมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏ 

ในเอกสารแนบดวย 

  (2)  ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบวา ไดดูแลใหผูดํารงตําแหนงหัวหนางาน

ตรวจสอบภายในมีวุฒิการศึกษา ประสบการณ การอบรม ที่เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหนาที่ดังกลาวแลว

หรือไม อยางไร   

                                                        
12   กรอบแนวทางปฏิบัติดานการควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission  : COSO) 

กําหนดองคประกอบหลกัที่จําเปนในการควบคุมภายในไว 5 ดาน ไดแก (1) การควบคุมภายในองคกร (Control Environment)   

(2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)  (3) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)  (4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร

ขอมูล (Information & Communication)  และ (5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 



- 20 - 

  (3)  การแตงตั้ง ถอดถอน และโยกยายผูดํารงตําแหนงหัวหนางานตรวจสอบภายใน 

ตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบหรือไม  กรณีที่ไมไดเปนหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัทมีแนวปฏิบัติอยางไร   

 

12.  รายการระหวางกัน (ถามี)13 ใหเปดเผยขอมูลการทํารายการระหวางกันในชวง 3 ปที่ผาน14 โดยขั้นต่ําตอง

เปดเผยขอมูลปลาสุด พรอมทั้งระบุขอความใหผูถือหุนและ/หรือผูลงทุนสามารถดูขอมูล 2 ป กอนหนาไดจาก

หนา website ของสํานักงานและตลาดหลักทรัพยฯ โดยอาจทําเปน hyperlink  เพื่ออํานวยความสะดวกใหแก

ผูใชขอมูล ทั้งนี้ ใหอธิบายลักษณะของรายการระหวางกันที่ผานมา และนโยบายในการทํารายการระหวาง

บริษัทและบริษัทยอยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในอนาคต ดังน้ี  

(1) เปดเผยรายการระหวางกันกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงในปท่ีผานมา โดยใหระบุ 

ชื่อกลุมบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ลักษณะความสัมพันธ (เชน เปนบิดาของผูถือหุนรายใหญ เปนบริษัทที่ 

ผูถือหุนรายใหญถือหุนรอยละสามสิบ) และเปดเผยขอมูลรายการระหวางกัน เชน ลักษณะ ปริมาณ เงื่อนไข 

ของรายการระหวางกัน อัตราดอกเบี้ย ราคาซื้อ ราคาขาย มูลคาของรายการระหวางกัน หรือคาเชาที่เกิดขึ้นจริง  

พรอมท้ังแสดงราคาประเมิน หรืออัตราคาเชา ที่ประเมินโดยบุคคลท่ีสาม หรือแสดงไดวาเปนราคาที่เปนธรรม  

ทั้งนี ้หากเปนรายการระหวางกันกับบริษัทรวมหรือบริษัทยอยที่มีกรรมการ ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ  

ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทที่ออกหลักทรัพยถือหุนรวมกันไมเกินรอยละสิบจะไมเปดเผยขอมูลน้ันก็ได 

 (2) อธิบายความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการดังกลาววาเปนไปเพื่อประโยชน

สูงสุดของบริษัทแลวหรือไม อยางไร  ทั้งนี้ ถามีความเห็นของกรรมการอิสระในเรื่องดังกลาวที่แตกตางจาก 

มติคณะกรรมการใหเปดเผยความเห็นนั้นดวย  

 (3) อธิบายนโยบายและแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต รวมทั้งการปฏิบัติ 

ตามขอผูกพันท่ีบริษัทใหไวในหนังสือชี้ชวน 

(4)  ในกรณีที่มีการแสดงราคาประเมินประกอบการทํารายการระหวางกัน ใหบริษัทเปดเผย

ขอมูลเกี่ยวกับทรัพยสินท่ีมีการประเมินราคาและราคาประเมิน พรอมทั้งใหแนบขอมูลเกี่ยวกับการประเมินราคา

ดังกลาว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 

 หมายเหต ุ 

(1) หากหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทไดเปดเผยรายการระหวางกันตาม (1) 

ครบถวนแลว ไมตองเปดเผยขอมูลใน (1) ซ้ําในสวนนี้ แตใหอางอิงไปถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินที่เกี่ยวของ 

(2) หากบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงถือหุนในบริษัทยอยหรือบริษัทรวมรวมกันเกินกวา 

รอยละ 10 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัทดังกลาว ใหอธิบายเหตุผลประกอบทีใ่หบุคคลท่ีอาจมี

ความขัดแยงถือหุนในบริษัทดังกลาวแทนการถือหุนของบริษัทโดยตรงดวย 

                                                        
13 ในประเด็นนี ้ฝายจดทะเบียนหลักทรพัย-ตราสารทุนอยูระหวางการจัดทําเอกสารรับฟงความคิดเห็น 
14 สําหรับบริษัทที่ไดรับอนุญาต IPO ในป 2560 เปนตนไป สามารถทยอยเปดเผยรายงานทางการเงินและรายการระหวางกันไปตามรอบ

ระยะเวลาปกติ จนมีขอมูลยอนหลงัครบ 3 ป ในที่สุด  
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 (3) ในกรณีที่รายการระหวางกันมีจํานวนมากและแตละรายการมีมูลคานอย  บริษัทอาจ 

จัดกลุมรายการดังกลาวตามความเหมาะสมของแตละธุรกิจ เชน  ธนาคารพาณิชยสามารถจัดกลุมของรายการ 

รับฝากเงินจากบุคคลที่อาจมีความขัดแยงไวดวยกัน 
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สวนที่ 3 

ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน  

 

13. ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ  

   ใหแสดงขอมูลจากงบการเงินและอัตราสวนทางการเงินท่ีสําคัญที่สะทอนถึงฐานะการเงิน

และผลการดําเนินงานในธุรกิจหลักของบริษัทและบริษัทยอย โดยอยางนอยตองมีขอมูลเปรียบเทียบ  

3 ปที่ผานมา โดยงบการเงินตองจัดทําภายใตมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เทียบเทามาตรฐานสากล และ

ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน15 16 

   ทั้งนี้ บริษัทอาจพิจารณาแสดงขอมูลเปรียบเทียบยอนหลังเพิ่มเติมได หากบริษัทเห็นวา  

การเปดเผยขอมูลทางการเงิน 3 ปที่ผานมายังไมเพียงพอที่จะแสดงใหเห็นถึงแนวโนมในอนาคต  

และอาจทําใหเกิดความเขาใจท่ีคลาดเคลื่อนตอฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทได  

 หมายเหตุ 

 การจัดทําประมาณการงบการเงินในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปนี้ ใหเปนไปตาม 

ความสมัครใจของบริษัท และจะจัดทําเปนระยะเวลาใดก็ได แตหากประสงคจะจัดทําและเปดเผย บริษัทตอง

จัดทําประมาณการดวยความระมัดระวัง เพื่อใหมั่นใจวาสมมติฐานท่ีใชจัดทําประมาณการนั้นสมเหตุสมผลแลว  

โดยตองแสดงสมมติฐานพรอมทั้งคาํอธิบายไวอยางชัดเจนดวย  และในการจัดทาํแบบแสดงรายการ 

ขอมูลประจําปในปถัดไป บริษัทตองอธิบายวาผลการดําเนินงานและฐานะการเงินที่เกิดขึ้นจริง แตกตางจาก 

ประมาณการที่ทําไวอยางไร  ทัง้น้ี หากประมาณการดังกลาวจัดทําขึ้นโดยมีเหตุอันควรทราบอยูแลววา 

สมมติฐานนั้นไมสมเหตุสมผล แบบแสดงรายการขอมูลประจําปดังกลาวอาจเขาขายอันเปนเท็จหรือทําให 

ผูอื่นสําคัญผิดในขอเท็จจริง ซึ่งบริษัทอาจเขาขายฝาฝนมาตรา 238 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ 

ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 

 อน่ึง หากบริษัทประสงคจะเปดเผยหรือเผยแพรขอมูลใดๆ ที่เกี่ยวกับแนวโนมหรือ 

ประมาณการผลการดําเนินงานของบริษัทในเชิงตัวเลขตอนักวิเคราะหหรือผูลงทุน บริษัทตองจัดทําและ 

แสดงประมาณการดังกลาวไวในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปดวย 

 

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

 ใหเปดเผยการวิเคราะหและอธิบายถึงการดําเนินงานและฐานะทางการเงินในมุมมอง 

ของฝายจัดการ โดยระบุสาเหตแุละปจจัยที่เกี่ยวของดวย อยางนอยในประเด็นดังตอไปน้ี  ทั้งนี้ สามารถใชกราฟ 

หรือภาพประกอบการอธิบายตามความเหมาะสมดวยก็ได และในกรณีทีบ่ริษัทมีสายผลิตภัณฑหรือกลุมธุรกิจ

มากกวา 1 สาย/กลุม ใหวิเคราะหและอธิบายถึงการดาํเนินการในแตละสายผลิตภัณฑหรือกลุมธุรกิจ 

ที่มีนัยสําคัญดวย 

                                                        
15 อางอิงเชิงอรรถที ่9 
16 ในประเด็นนี ้ฝายจดทะเบียนหลักทรพัย-ตราสารทุนอยูระหวางการจัดทําเอกสารรับฟงความคิดเห็น 
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 14.1  ใหวิเคราะหการดําเนินงานและฐานะทางการเงิน การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ  

ปจจัยที่เปนสาเหตุหรือมีผลตอฐานะการเงิน การดําเนินงาน หรือการเปลี่ยนแปลงดังกลาว ในชวงปที่ผานมา   

โดยใหอธิบายเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน (benchmark) ที่สําคัญดวย   

  -  สําหรับงบการเงินในชวง 2 ปกอนหนานี้ ใหอธิบายประกอบเฉพาะกรณีที ่

ฐานะการเงินหรือผลการดําเนินงานดังกลาวมีผลกระทบตอฐานะการเงินหรือผลการดําเนินงานปจจุบัน 

ของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ   

  -  เพื่อใหผูลงทุนเขาใจผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท  ขอใหอธิบาย 

อยางนอยเก่ียวกับภาพรวมของการดําเนินงาน ผลกระทบจากเหตุการณสําคัญหรือปจจัยสําคัญที่ผานมา เชน  

การรวมธุรกิจหรือกิจการ การยกเลิกหรือหยุดการดําเนินธุรกิจ การไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย 

ที่มีนัยสําคัญ  ผลการดําเนินงานและความสามารถในการทํากําไร สภาพคลองและแหลงเงินทุนของบริษัท  

คุณภาพของสินทรัพย การบริหารจัดการธุรกรรมนอกงบดุล การเปล่ียนแปลงหรือการเลือกใชนโยบาย 

การบัญชีที่มีนัยสําคัญ ขอสังเกตของผูสอบบัญชีหรือความเห็นของผูสอบบัญชีอยางมีเงื่อนไขตอรายการบัญช ี

ที่เปนสาระสําคัญ (ถามี)  รวมถึงผลการปฏิบัติตามแผนการดําเนินธุรกิจและเปาหมายที่ไดกําหนดไว 

เชื่อมโยงกับขอมูลทางการเงิน   

  - หากบริษัทเคยแจงแผนการดําเนินงานหรือประมาณการงบการเงินไวใน 

แบบแสดงรายการขอมูลหรือแบบแสดงรายการขอมูลประจําป ใหอธิบายผลการปฏิบัติตามแผนดังกลาวดวย  

 - ในกรณีบริษัทมีการออกตราสารหน้ี ซึ่งมีขอกําหนดใหบริษัทตองดํารงอัตราสวน 

ทางการเงิน ใหบริษัทเปดเผยวา บริษัทสามารถดํารงอัตราสวนดังกลาวไดตามขอกําหนดหรือไม  (แสดงขอมูล

อัตราสวนทางการเงินตามงบการเงินประจํางวดการบัญชีลาสุดเปรียบเทียบกับอัตราสวนท่ีตองดํารงขางตน)   

ในกรณีที่บริษัทไมสามารถดํารงอัตราสวนไดตามขอกําหนด ใหระบุผลกระทบและการดําเนินการของบริษัท 

 14.2  ใหอธิบายปจจัยหรือเหตุการณที่อาจมีผลตอฐานะการเงินหรือการดําเนินงาน 

อยางมีนัยสําคัญในอนาคต (forward looking) ไมวาจะเปนปจจัยภายนอก เชน แนวโนมภาวะเศรษฐกิจ  

ความเปล่ียนแปลงของภาวะตลาดหรืออุตสาหกรรม และปจจัยภายใน เชน นโยบาย กลยุทธ การบริหารงาน 

ของบริษัท การเปลี่ยนแปลงขอตกลงทางธุรกิจท่ีอาจกระทบตอการดําเนินงาน รวมทั้งปจจัยอื่น ๆ เพื่อให                  

ผูลงทุนสามารถเขาใจและวิเคราะหทิศทางการดําเนินงานของบริษัทในอนาคตได 

  ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทมีโครงการหรือการวิจัยพัฒนาที่จะกระทบตอผลการดําเนินงาน 

และฐานะการเงินในอนาคตอันใกล (ประมาณ 1 ป)  ใหบริษัทอธิบายรายละเอยีดของโครงการหรือการวิจัย 

และพัฒนาดังกลาว เชน  ลักษณะโครงการ  ผลิตภัณฑใหม หรือการปรับปรุงผลิตภัณฑเดิมความคืบหนา   

ผลกระทบท่ีอาจมีตอผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน ดวย 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบ 3 

 

 

 

การรับรองความถูกตองของขอมูล 

 การรับรองความถูกตองของขอมูลในแบบแสดงรายการขอมลูประจําปนั้นใหกรรมการ 

ผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท ลงลายมือชื่อพรอมทั้งประทับตราบริษัท (ถาม)ี ในแบบแสดงรายการขอมูล

ประจําป พรอมทั้งมอบอํานาจใหบุคคลใดลงนามกํากับเอกสารในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปแทนดวย 

โดยใหใชขอความและรูปแบบ ดังน้ี 

“บริษัทไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลว ดวยความระมัดระวัง 

บริษัทขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทาํใหผูอื่นสาํคัญผิด หรือไมขาดขอมูล 

ที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ   นอกจากน้ี บริษัทขอรับรองวา 

(1)  งบการเงินและขอมูลทางการเงินทีส่รุปมาในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป  

ไดแสดงขอมูลอยางถูกตองครบถวนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด 

ของบริษัทและบริษัทยอยแลว  

(2)  บริษัทไดจัดใหมีระบบการเปดเผยขอมูลที่ดี เพื่อใหแนใจวาบริษัทไดเปดเผยขอมูล 

ในสวนที่เปนสาระสาํคัญทั้งของบริษัทและบริษัทยอยอยางถูกตองครบถวนแลว รวมทั้งควบคุมดูแล 

ใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว 

(3)  บริษัทไดจัดใหมีระบบการควบคุมภายในท่ีดี  และควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตาม 

ระบบดังกลาว และบริษัทไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี     

ตอผูสอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแลว ซึ่งครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญ

ของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทําที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงิน 

ของบริษัทและบริษัทยอย 

ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัท 

ไดรับรองความถูกตองแลว บริษัทไดมอบหมายให        เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี ้

ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของ          กํากับไว บริษัทจะถือวา 

ไมใชขอมูลที่บริษัทไดรับรองความถูกตองของขอมูลแลวดังกลาวขางตน 

 

 

 

                                                        
 ใหแนบเอกสารหลกัฐานประกอบดวย  ทั้งนี ้แบบแสดงรายการขอมูลประจําปนี้เปนขอมูลที่สําคัญที่ผูลงทุนใชประกอบการตัดสินใจลงทุน

บริษัทจึงควรเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณากอนที่จะสงใหสํานักงาน 

** พรอมทั้งประทับตราบริษัท (ถามี)  
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                      ชื่อ                        ตาํแหนง                 ลายมือชื่อ** 

1.                                                                                                

2.                                                                                                   

3.                                                                                                 

                               ชื่อ             ตาํแหนง                 ลายมือชื่อ 

ผูรับมอบอํานาจ                                                                                                                 

 

 ทั้งนี้  มาตรา 89/20 *** แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535  

ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551 กําหนดให 

กรรมการและผูบริหารตองรวมกันรับผิดตอบคุคลท่ีซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทในความเสียหายใด ๆ  

อันเกิดขึ้นเนื่องจากการเปดเผยขอมูลตอผูถือหุนหรือประชาชนท่ัวไป โดยแสดงขอความท่ีเปนเท็จในสาระสําคัญหรือ

ปกปดขอความจริงท่ีควรบอกใหแจงในสาระสําคัญในกรณีของงบการเงินและรายงานเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการ

ดําเนินงานของบริษัทหรือรายงานอื่นใดที่ตองเปดเผยตามมาตรา 56 หรือมาตรา 199 โดยมิได 

จํากัดความรับผิดไวเฉพาะกรรมการและผูบริหารที่ลงลายมือชื่อรับรองความถูกตองของขอมูลในเอกสารดังกลาว 

เทานั้น  อยางไรก็ดี กรรมการหรือผูบริหารซึ่งสามารถพิสูจนไดวาโดยตําแหนงหนาที่ตนไมอาจลวงรูถึงความแทจริง 

ของขอมูลหรือการขาดขอมูลที่ควรตองแจงนั้น ยอมไมมีความรับผิดตามมาตรา 89/20 

 

หมายเหต ุ *** ใชบังคับกับบริษัทท่ีอยูภายใตบังคับของหมวด 3/1  แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

พ.ศ. 2535 ซึ่งแกไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  

(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 เทานั้น 

 

หมายเหต ุ : แบบ 56-1 ทายประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 36/2561 เรื่อง  หลักเกณฑ เงื่อนไข  

และวิธีการรายงานการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัททีอ่อกหลักทรัพย  

(ฉบับที่ 12) ลงวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2561 ยังคงสาระสําคัญสวนใหญตามแบบ 56-1 ฉบับเดิม แตไดปรับปรุงใหบริษัท

เปดเผยรายละเอียดขอมูลเก่ียวกับผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และ 

ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทําบัญชีในขอ 8. รวมทั้งการนําหลักการกํากับ 

ดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน ป 2560 ไปปรับใช และการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

ในเรื่องอ่ืน ๆ ตามขอ 9.7 และ 9.8 ตามลําดับ 
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 เอกสารแนบ 1 

(แกไขโดยประกาศ ทจ. 36/2561) 
 

รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชี 

และการเงิน ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทําบัญชีและเลขานุการบริษัท 

 1.  ขอมูลของกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบสูงสุด 

ในสายงานบัญชีและการเงิน ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทําบัญชี และ 

เลขานุการบริษัท  

    1.1  ใหแสดงรายละเอียดของกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบ

สูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแล 

การทําบัญชีของบริษัท และเลขานุการบริษัท ดังน้ี 

         (1)  ชื่อ-สกุล / ตําแหนง / วันที่ไดรับแตงตั้ง / อายุ 

(2)  คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม 

(3)  สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%)  

(4)  ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร  

(5)  ประสบการณทํางาน โดยใหระบุชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

 1.2  ใหอธิบายหนาที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทดวย 

  1.3  กรณีเปนบริษัทท่ีประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุนในบริษัทอ่ืน (holding company)   

ใหแสดงรายชื่อกรรมการ ผูบริหาร และผูมีอํานาจควบคุม ของบริษัทยอยที่เปนบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก  

โดยมีรายละเอียดเชนเดียวกับขอมูลในขอ 1.1 ดวย  นอกจากนี้ ใหระบุใหชัดเจนดวยวา กรรมการ ผูบริหาร  

และผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอยรายใดเปนบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติสงเขาเปนกรรมการ 

ผูบริหาร และผูมีอํานาจควบคุม ของบริษัทยอยดังกลาว 

 หมายเหตุ 

 (1)  สําหรับตําแหนงกรรมการ ใหระบุประเภทของกรรมการดวย เชน กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพัน

บริษัทตามที่กําหนดในหนังสือรับรอง  สําหรับผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน 

และผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทําบัญชี ใหระบุวาเปน 

ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบโดยตรง

ในการควบคุมดูแลการทําบัญชี แลวแตกรณีดวย  นอกจากน้ี สําหรับเลขานุการบริษัท หากเปนการใชบริการ

หนวยงานภายนอกบริษัท (outsource) (อาจเปนนิติบุคคลหรือบุคคลก็ได) ใหระบุชื่อของนิติบุคคลหรือบุคคลท่ี

บริษัทแตงตั้งใหปฏิบัติงานเปนเลขานุการบริษัท พรอมกับชื่อบุคคลที่ไดรบัมอบหมายจากนิติบุคคล 

ที่สังกัดนั้นใหปฏิบัติงานดังกลาวและตําแหนงของบุคคลในนิติบุคคลที่สังกัดดวย 

 (2)  ใหระบุคุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด โดยระบุวิชาเอก วิชาโท ชื่อคณะและสถาบันการศึกษาของ

กรรมการ ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบ
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โดยตรงในการควบคุมดูแลการทําบัญชี และเลขานุการบริษัท โดยใหระบุคุณวุฒิทางการศึกษารวมถึงวุฒิบัตรหรือ

ประกาศนียบัตรที่เก่ียวของ และหากจบการศึกษาสูงกวาหรือเทียบเทาปริญญาตรี  

ใหเปดเผยคุณวุฒิทางการศึกษาตั้งแตปริญญาตรีขึ้นไป  รวมถึงประวัติการอบรมโดยใหเปดเผยสถาบันที่ให 

การอบรมและ หลักสูตรการอบรม ดังน้ี 

-  สําหรับกรรมการใหเปดเผยประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหนาที่และทักษะของการเปน

กรรมการ (เชน การอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)) 

-  สําหรับผูที่ไดรับมอบหมายใหรบัผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงินใหเปดเผยประวัติการ

อบรมหลักสูตรการเตรียมความพรอมทางบัญชีและการเงิน (orientation) และการพัฒนาความรูตอเนื่องดานบัญชี 

และสําหรับผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทําบัญชีใหเปดเผยประวัติการอบรม

การพัฒนาความรูตอเน่ืองดานบัญชี โดยใหเปดเผยจํานวนชั่วโมงที่มีเนื้อหาเกี่ยวของกับดานบัญชีเพิ่มเติมดวย             

ในกรณีที่เปนหลักสูตรที่จัดอบรมเปนการภายใน (in-house training) ใหระบุความเห็นของคณะกรรมการ

ตรวจสอบวา หลักสูตรมีความสอดคลองและเปนประโยชนตอบริษัทและจํานวนชั่วโมงอบรมของหลักสูตร

ดังกลาวเปนไปตามที่สํานักงานกําหนด หรือไม อยางไร  นอกจากน้ี สําหรับผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบ

โดยตรงในการควบคุมดูแลการทําบัญชีใหเปดเผยวาเปนผูทําบัญชีที่มีคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเปนผูทําบัญชี

ตามหลักเกณฑที่กําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาดวย 

-  สําหรับเลขานุการบริษัทใหเปดเผยประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหนาที่และความรูพื้นฐานของ

เลขานุการบริษัท (เชน การอบรมจากชมรมเลขานุการบริษัทไทย)  

(3)  ใหระบุการถือหุนท้ังทางตรงและทางออม โดยนับรวมหุนของคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลนุิติภาวะ

ของบุคคลดังกลาว รวมถึงหุนที่มีบุคคลอื่นใดถือหลักทรัพยไวแทนกรรมการ ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจควบคุม               

คูสมรสหรือบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกลาวดวย  ทั้งน้ี ใหระบุจํานวนหุนทางออม และจํานวนหุน             

ที่มีบุคคลอื่นถือหุนไวแทนแยกตางหากจากกรณีถือหุนเองโดยตรงดวย   

 (4)  ใหระบุถึงความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหารดวยกัน โดยความสัมพันธ 

ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธทางสายโลหิต ความสัมพันธโดยการสมรสและความสัมพันธ 

โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย  ทั้งน้ี ใหระบเุฉพาะความสัมพันธลําดับ บิดา มารดา คูสมรส บุตร พี่นอง  

ลุง ปา นา อา รวมท้ังคูสมรส และบุตร ของบุคคลดังกลาว 

 (5)  ใหระบุประสบการณของกรรมการ ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจควบคุม ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบ 

สูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทําบัญชี 

อยางนอยดังนี้ 

 (ก)  ประสบการณทํางานที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัทและ/หรือบริษัทยอย แลวแตกรณี อยางนอย       

ในระยะ 5 ปยอนหลัง  ทั้งนี้ สําหรับผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และ               

ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทําบัญชีใหเปดเผยประสบการณทํางานดานบัญชี

หรือการเงิน หรือ ดานใด ๆ แลวแตกรณี โดยประสบการณทํางานท่ีเกี่ยวของกับดานบัญชี หรือการเงินภายในระยะ 

5 ปยอนหลัง หรือประสบการณทํางานใด ๆ ที่มีประโยชนโดยตรงตอการดําเนินกิจการภายในระยะ 7 ปยอนหลัง    

ในกรณีที่เปนประสบการณทํางานของผูท่ีไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงินเปน
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ประสบการณทํางานดานใด ๆ ใหระบุความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบวา ประสบการณดังกลาวเปน

ประสบการณทํางานที่เปนประโยชนโดยตรงตอการดําเนินกิจการและระยะเวลาการทํางานดังกลาวเปนไปตามที่

ประกาศกําหนดหรือไม อยางไร  

(ข)  หากมีการดํารงตําแหนงใด ๆ ในปที่ผานมาที่ไดรับคาตอบแทนในกิจการหรือองคกรอื่นที่มี

วัตถุประสงคหลักในการแสวงหากําไร โดยการดํารงตําแหนงดังกลาวกระทบกับการอุทิศเวลาอยางมีนัยสําคัญ 

ใหกับบริษัท เชน การดํารงตําแหนงที่มีลักษณะประจําหรือตอเนื่อง เปนตน  ทั้งน้ี ใหระบุชื่อกิจการ องคกร            

และตําแหนงไวดวย  และใหเปดเผยตําแหนงหรืออาชีพหลักดวย (ถามี) (ในกรณีเปนการดํารงตําแหนงในหลาย

บริษัทท่ีเปนบริษัทใหญ บริษัทยอยกันในกลุม อาจเปดเผยเปนกลุมบริษัท พรอมท้ังระบุจํานวนไวดวยก็ได)   

ในกรณีที่ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับรับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และผูที่ไดรับมอบหมายให

รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทําบัญชี ซึ่งไมไดเปนกรรมการ ผูบริหารไมตองเปดเผยขอมูลขางตน 

 (ค)  กรณีที่กรรมการอิสระของบริษัทดํารงตําแหนงเปนกรรมการอิสระของบริษัทใหญ บริษัทยอย            

หรือบริษัทยอยลําดับเดียวกัน ใหระบุไวดวย 

2.  ในกรณีที่กรรมการ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมรายใดดํารงตําแหนงเปนกรรมการหรือผูบริหาร 

ในบริษัทยอย บริษัทรวม หรือบริษัทท่ีเกี่ยวของหลายบริษัท ใหแสดงขอมูลการดํารงตําแหนงของกรรมการ 

ผูบริหาร และผูมีอํานาจควบคุม ตามตารางดังน้ี 

 

รายชื่อบริษัท บริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทท่ีเกี่ยวของ 

รายชื่อ  1 2 3 1 2 3 1 2 3 

ตัวอยาง 

นาย ก. 

นาย ข. 

 

// 

/ 

 

X 

 

 

/ 

 

/ 

 

 

/ 

 

 

/ 

 

 

/ 

 

X 

  

หมายเหต ุ 

1. / = กรรมการ   X = ประธานกรรมการ // = กรรมการบริหาร 

2. บริษัทท่ีเกี่ยวของ ใหหมายถึง นิยามนิติบุคคลของบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง 

ของประกาศนี ้

3. ประวัติกรรมการ ผูบริหาร และผูมีอํานาจควบคมุ 

                   ใหบริษัทเปดเผยขอมูลประวัติการถูกลงโทษของกรรมการ ผูบริหาร และผูมีอํานาจควบคุม 

ในชวง 5 ปที่ผานมา เนื่องจากการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  

พ.ศ. 2535  หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายลวงหนา พ.ศ. 2546  ทัง้น้ี เฉพาะความผิดในเรื่องดังตอไปน้ี 

                    (1)  การกระทําการโดยไมสุจริต หรือประมาทเลินเลออยางรายแรง 

                    (2)  การเปดเผย หรือเผยแพรขอมูล หรือขอความอันเปนเท็จท่ีอาจทําใหสําคัญผิด หรือปกปดขอความ

จริงท่ีควรบอกใหแจงในสาระสําคัญซึ่งอาจมีผลกระทบตอการตัดสินใจของผูถือหุน ผูลงทุน หรือผูที่เก่ียวของ 
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                    (3)  การกระทําอันไมเปนธรรมหรือการเอาเปรียบผูลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพยหรือ 

สัญญาซื้อขายลวงหนา หรือมีหรือเคยมีสวนรวมหรือสนับสนุนการกระทําดังกลาว 

 

 

 

หมายเหต ุ : 1. เอกสารแนบ 1 ของแบบ 56-1 ทายประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 38/2559   

เรื่อง  หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

ของบริษัทที่ออกหลักทรัพย (ฉบับที่ 8) ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2559 ยังคงสาระสําคัญสวนใหญตาม 

เอกสารแนบ 1 ฉบับเดิม แตไดปรับปรุงใหบริษัทสามารถเปดเผยรายละเอียดขอมูลเก่ียวกับกรรมการ ผูบริหาร  

ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ใหครบถวนตามที่กําหนดโดยไมจํากัดรูปแบบของการเปดเผย  

รวมท้ังปรับปรุงการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการดํารงตําแหนงของกรรมการ ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจควบคุม  

ใหครอบคลุมถึงการดํารงตําแหนงใด ๆ ในปที่ผานมาในกิจการหรือองคกรอื่นท่ีมีลักษณะตามหมายเหตุ (5) (ข) 

2. เอกสารแนบ 1 ของแบบ 56-1 ทายประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 36/2561   

เรื่อง  หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

ของบริษัทที่ออกหลักทรัพย (ฉบับที่ 12) ลงวันท่ี 18 เมษายน พ.ศ. 2561 ยังคงสาระสาํคัญสวนใหญตาม 

เอกสารแนบ 1 ฉบับเดิม แตไดปรับปรุงใหบริษัทเปดเผยรายละเอียดขอมูลเก่ียวกับผูที่ไดรับมอบหมายให 

รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแล 

การทําบัญชีตามขอ 1 หมายเหตุขอ (1) (2) (5) (ก) (ข) 
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รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการของบริษัทยอย 

 

ใหแสดงรายชื่อกรรมการของบริษัทยอยตามตาราง ดังน้ี 

 

รายชื่อบริษัทยอย 

รายชื่อกรรมการ 

บริษัท …. บริษัท …. บริษัท …. 

ตัวอยาง    

นาย ก. // / / 

นาย ข. / X  

 หมายเหตุ 

1. / = กรรมการ   X = ประธานกรรมการ // = กรรมการบริหาร 

 2.  บริษัทยอย ใหหมายถึง บริษัทยอยที่มีนัยสําคัญ เชน มีรายไดเกินกวารอยละ 10 ของรายไดรวม 

ตามงบกําไรขาดทุนรวมของปบัญชีลาสุด 
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รายละเอียดเก่ียวกับหัวหนางานตรวจสอบภายในและหัวหนางานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท 
 

 ใหแสดงรายละเอียดของหัวหนางานตรวจสอบภายใน และหัวหนางานกํากับดูแลการปฏิบัติงาน 

ของบริษัท (ถามี) โดยใหมีสาระสําคัญในเรื่องดังตอไปนี้  

 

1. กรณีเปนพนักงานภายในบริษัท 

 (1)  ใหระบุรายละเอียดเก่ียวกับชื่อของบุคคลท่ีไดรับมอบหมายจากบริษัทใหปฏิบัติงาน 

เปนหัวหนางานตรวจสอบภายในหรือหัวหนางานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท และตําแหนง  

  (2)  คุณวุฒิทางการศึกษา โดยใหรวมถึงวุฒิบัตร หรือประกาศนียบัตรที่เกี่ยวของดวย   

หากจบการศึกษาสูงกวาหรือเทียบเทาปริญญาตรี ใหเปดเผยคุณวุฒิทางการศึกษาตั้งแตปริญญาตรีขึ้นไป 

  (3)  ประสบการณการทํางาน และการฝกอบรมท่ีเกี่ยวของ  

  (4)  สําหรับหัวหนางานกํากับดูแลการปฏิบัติงาน ใหระบุหนาที่ความรับผิดชอบดวย 

 

2. กรณีใชบริการหนวยงานภายนอก (outsource) 

  (1)  ใหระบุรายละเอียดเก่ียวกับชื่อของนิติบุคคลหรือบุคคลที่ไดรับแตงตั้งจากบริษัทใหปฏิบัติงาน 

เปนหัวหนางานตรวจสอบภายในหรือหัวหนางานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท แลวแตกรณ ี

  (2)  ใหระบุชื่อของบุคคลท่ีไดรับมอบหมายจากนิติบุคคลที่สังกัดใหปฏิบัติงานเปนหัวหนางาน 

ตรวจสอบภายในหรือหัวหนางานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท แลวแตกรณี  และตําแหนงในนิติบุคคล 

ที่สังกัด  พรอมทั้งแสดงรายละเอียดของบุคคลดังกลาวตามแนวทางท่ีกําหนดไวในขอ 1 ขางตนดวย  
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รายละเอียดเก่ียวกับรายการประเมินราคาทรัพยสิน 

 

 กรณีที่บริษัทมีการแสดงหรือประสงคจะเปดเผยราคาประเมินในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป  

เชน การแสดงราคาประเมินประกอบการทํารายการระหวางกัน บริษัทมีการปรับโครงสรางการดําเนินธุรกิจ  

อันเปนผลใหมีการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสินและประสงคจะเปดเผยราคาประเมินที่เกี่ยวของ  

บริษัทมีการตีราคาทรัพยสินใหมในระหวางรอบระยะเวลาบัญชี เปนตน  ใหบริษัทแสดงรายละเอียดของขอมูล 

การประเมินราคาดังกลาวโดยมีสาระสําคัญในเรื่อง ดังนี้ 

(1)  ทรัพยสินที่มีการประเมินราคาและราคาประเมิน ซึ่งจัดทําขึ้นลวงหนากอนการทํารายการนั้น 

ไมเกิน 6 เดือน 

(2)  ชื่อผูที่ทําหนาที่ประเมินราคาทรัพยสิน ซึ่งไดแก ที่ปรึกษาทางการเงินหรือบริษัทประเมินมูลคา

ทรัพยสินในตลาดทุนที่อยูในบัญชีรายชื่อที่สาํนักงานใหความเห็นชอบ  หรือผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน 

ที่สํานักงานใหการยอมรับ แลวแตกรณี 

(3)  ชื่อผูควบคุมการปฏิบัติงานหรือผูประเมินหลัก แลวแตกรณี ที่เปนผูลงลายมือชื่อในรายงาน 

ซึ่งตองอยูในบัญชีรายชื่อที่สํานักงานใหความเห็นชอบ  ทั้งนี้ ในกรณีที่ผูที่ทําหนาที่ประเมินราคาทรัพยสิน 

เปนที่ปรึกษาทางการเงินหรือเปนบริษัทประเมินมูลคาทรัพยสินในตลาดทุน 

(4)  วัตถุประสงคการประเมินราคาทรัพยสิน ซึ่งตองเปนไปเพื่อวัตถุประสงคสาธารณะในกรณี 

ที่เปนรายงานประเมินราคาทรัพยสินที่จัดทําโดยบริษัทประเมินมูลคาทรัพยสินในตลาดทุน หรือมีคํายินยอม 

ของผูที่ทําหนาที่ประเมินราคาทรัพยสินใหเผยแพรความเห็นนั้นไดในกรณีที่เปนรายงานประเมินราคาทรัพยสิน 

ที่จัดทําโดยที่ปรึกษาทางการเงินหรือผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน 

 (5)  วันท่ีในรายงานประเมินราคาทรัพยสิน 
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 

 

สิ้นสุดวันที่ ………………… 

 

 

บริษัท ………………………………………………………. 

 

 

แบบ 56-4 
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สวนที่ 1 

รายการขอมูล 

 ใหผูออกหลักทรัพยระบุรายการอยางนอยดังตอไปน้ี 

1.  รายการสําหรับการเสนอขายหุนกูเพื่อการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย 

ปรับปรุงขอมูลท่ีเคยเปดเผยไวในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหน้ี                   

(แบบ 69- SPV-PO หรือแบบ 69-SPV-II&HNW) ใหเปนปจจุบัน ซึ่งขอมูลท่ีเปดเผยจะตองถูกตองและเพียงพอ                

ที่จะทําใหผูลงทุนทราบถึงลักษณะสําคัญและเง่ือนไขของหลักทรัพย ใชในการวิเคราะหและตัดสินใจเกี่ยวกับ 

การลงทุนไดอยางเหมาะสม นําเสนอในรูปแบบที่เขาใจงาย สามารถเปรียบเทียบไดกับขอมูลในอดีตของผูออกหุนกู                

หรือนิติบุคคลเฉพาะกิจอื่นท่ีดําเนินการในลักษณะเชนเดียวกัน โดยขอมูลท่ีเปดเผยอยางนอยตองประกอบดวย                

ขอมูลตอไปน้ี 

(1) แบบแสดงรายการขอมูลประจําป และงบการเงินประจําปลาสุดที่ผานการตรวจสอบ              

โดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตของผูมีสิทธิเสนอโครงการและผูออกหุนกู รวมถึงขอมูลบุคคลที่เกี่ยวของกันและ

รายการระหวางกันใหชัดเจน 

(2) รายละเอียดการวิเคราะหการจดัอันดับความนาเชื่อถือครั้งลาสุดของหุนกู  ผูออกหุนกู               

หรือผูค้ําประกันการชําระหน้ี โดยสถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือ 

(3) ขอมูลบุคคลท่ีเกี่ยวของกับการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย รวมถึงการเปลี่ยนแปลง                           

ที่มีสาระสําคัญเกี่ยวกับหนาที่ความรับผิดชอบของบุคคลน้ัน ๆ 

(4) ขอมูลความคืบหนาของคดีความท่ีอยูระหวางการดําเนินการทางกฎหมายของบุคคล          

ที่เก่ียวของกับการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย รวมถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นและความสามารถของบุคคลน้ัน ๆ 

ในการปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 

(5) ขอมูลการจัดการกระแสรายรับของโครงการและการจัดการบัญชีเงินสํารอง 

(6) ขอมูลการเรียกเก็บกระแสรายรับจากกลุมสินทรัพยในชวงปที่ผานมาการจาย

ผลตอบแทน และผลการดําเนินงานของกลุมสินทรัพย 

(7) ขอมูลของกลุมสินทรัพย และการดอยคาของสินทรัพย เพื่อใหผูลงทุนใชในการประเมิน

คุณภาพของสินทรัพยตลอดอายุหุนกูที่เหลืออยูได 

(8) ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ รวมถึงงบการเงินเฉพาะและงบการเงินรวมประจําปลาสุด             

ซึ่งผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตของลูกหน้ีที่มีนัยสําคัญของกลุมสินทรัพย 

(9) การประเมินผลงานและการปฏิบัติตามเงื่อนไขของผูใหบริการเรียกเก็บหนี ้ซึ่งอาจอยู               

ในรูป     

         (9.1)  หนังสือรับรองการปฏิบัติตามหนาที่ของผูใหบริการเรียกเก็บหนีท้ี่ลงนามรับรอง              

โดยผูใหบริการเรียกเก็บหนีใ้นแบบ 56-4 และหากมีการไมกระทําตามหนาที่ท่ีตกลงกันไว จะตองอธิบายรายละเอียด          

ไวดวย หรือ  
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         (9.2)  รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาตที่เปนอิสระ 

(10) กฎหมายที่ใชบังคับ 

(11) กรณีมีการเพิ่มความนาเชื่อถือดานเครดิตจากภายนอก ใหเปดเผยขอมูลของ credit 

enhancement provider ที่สําคัญ ซึ่งรวมถึงขอมูลทางการเงินและงบการเงินเฉพาะและงบการเงินรวมที่ผานการ

ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

(12) กรณีมีการใชตราสารอนุพันธ (Derivative Instruments) เพื่อปรับรูปแบบกระแสเงินสด

รับ ใหเปดเผยรายละเอียดของตราสารอนุพันธนั้น ๆ รวมถึงขอมูลทางการเงิน งบการเงินเฉพาะและงบการเงินรวม

ที่ผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตของคูสัญญาหากกลุมคูสัญญารายใดมีการทําธุรกรรมกันอยางมี

สาระสําคัญ 

 

 2.  รายการสําหรับการเสนอขายหุนกูอนุพันธ 

                                  ขอมูลถูกตองและเพียงพอที่จะทําใหผูลงทุนทราบลักษณะสําคัญของหุนกูอนุพันธ ประเภท 

ลักษณะสําคัญของปจจัยอางอิง รูปแบบและวิธีการบริหารความเสี่ยง ขอมูลของผูค้ําประกันการชําระหน้ีหรือ 

คูสัญญาบริหารความเสี่ยง (ถามี) โอกาสและความเสี่ยงในการไดรับชําระหน้ีคืนตามหุนกูอนุพันธ รวมทั้งรายละเอียด

การวิเคราะหการจัดอันดับความนาเชื่อถือครั้งลาสุดของหุนกูอนุพันธ บริษัทท่ีออกหุนกูอนุพันธ หรือผูค้ําประกัน 

การชําระหน้ี โดยสถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือ  ทัง้นี้ ใหเปดเผยขอมูลบริษัทผูออกหลักทรัพยตามแบบ 

แสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) โดยอนุโลมดวย 
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สวนที่ 2 

การรับรองความถูกตองของขอมูล 

 ใหผูออกหุนกูและผูมีสิทธิเสนอโครงการ (สําหรับการเสนอขายหุนกูตามโครงการ แปลงสินทรัพย

เปนหลักทรัพย) รับรองความถูกตองของขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้ ตามแบบ 56-1                 

โดยอนุโลม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


