
แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย 

(แบบ 69-1-F)   

 

บริษัท .......... (ชื่อของบริษัทท่ีเสนอขายหลักทรัพย) ….....… 

เสนอขาย 

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

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

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

 

( - ใหระบุลักษณะท่ีสําคัญของหลักทรัพยที่เสนอขาย เชน ประเภทหลักทรัพย จํานวน ราคาเสนอขายตอหุน/หนวย  

และในกรณีท่ีเปนการเสนอขายใหเฉพาะบุคคลท่ีกําหนด (placement) ใหระบุบุคคลที่เสนอขายหลักทรัพย 

ในลักษณะดังกลาวไวดวย 

  - ใหระบุรายละเอียดสําคัญอ่ืนของการเสนอขายหลักทรัพย เชน บริษัทท่ีออกหลักทรัพย (เฉพาะกรณีผูถือหลักทรัพยเดิม 

นําหลักทรัพยออกเสนอขาย) ท่ีปรึกษาทางการเงิน ผูจัดการการรับประกันการจําหนาย  ผูประกันการจําหนาย  

วันที่แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยมีผลใชบังคับ เงื่อนไขการยกเลิกการเสนอขายกรณีที่มี 

จํานวนหลักทรัพยที่ขายไดนอยกวาจํานวนหลักทรัพยขั้นต่ําที่บริษัทกําหนด เหตุในการยกเลิกการเสนอขายหลักทรัพย 

และการจองซื้อหลักทรัพย เปนตน) 

 - ใหมีคําเตือนผูลงทุนวา  

“กอนตัดสินใจลงทุน ผูลงทุนตองใชวิจารณญาณในการพิจารณาขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผูออกหลักทรัพย 

และเงื่อนไขของหลักทรัพย  รวมท้ังความเหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวของเปนอยางดี การมีผลใชบังคับ

ของแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยนี้ มิไดเปนการแสดงวาคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ 

ตลาดหลักทรัพย คณะกรรมการกํากับตลาดทนุ หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

แนะนําใหลงทุนในหลักทรัพยท่ีเสนอขาย หรือมิไดประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพยที่เสนอขาย  

หรือรับรองความครบถวนและถูกตองของขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยน้ีแตอยางใด  

ทั้งนี้ การรับรองความถูกตองครบถวนของขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยน้ี 

เปนความรับผิดชอบของผูเสนอขายหลักทรัพย 

หากแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยมีขอความหรือรายการท่ีเปนเท็จ หรือขาดขอความ 

ที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ ผูถือหลักทรัพยที่ไดซื้อหลักทรัพยไมเกินหน่ึงปนับแตวันท่ีแบบแสดงรายการขอมูล 

การเสนอขายหลักทรัพยมีผลใชบังคับและยังเปนเจาของหลักทรัพยอยู มีสิทธิเรียกรองคาเสียหายจากบริษัทหรือ 

เจาของหลักทรัพยไดตามมาตรา 82 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535  ท้ังน้ี ภายใน 

หน่ึงปนับแตวันท่ีไดรูหรือควรจะไดรูวาแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยเปนเท็จหรือขาดขอความ 

ที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ แตไมเกินสองปนับจากวันท่ีแบบแสดงรายการขอมูลดังกลาวมีผลใชบังคับ 

 

 



- 2 - 

  

ผูลงทุนอาจมีขอจํากัดและความเสี่ยงเก่ียวกับสิทธิและความคุมครองที่ผูลงทุนจะไดรับจากการลงทุนในหุน 

ที่ออกโดยบริษัทตางประเทศ ซ่ึงเกี่ยวของกับกฎหมายและกฎเกณฑของประเทศที่บริษัทตางประเทศจัดต้ังขึ้น รวมท้ัง 

อาจมีขอจํากัดและความเสี่ยงในการดําเนินคดีทางกฎหมายกับบริษัทหรือผูเสนอขายหุนท่ีมิไดมีถิ่นที่อยูในไทย  

ดังน้ัน ผูลงทุนจึงตองศึกษาและติดตามกฎหมายและกฎเกณฑนั้น ๆ ดวย” 

 

- กรณีการเสนอขายที่มีการจัดสรรหุนสวนเกิน (green shoe option) ใหมีขอความดังนี้ดวย 

 “บริษัทที่ออกหลักทรัพยหรือผูถือหุนเดิม (แลวแตกรณี) จะใหสิทธิผูจัดจําหนายหลักทรัพยซ้ือหุนภายหลัง 

การเสนอขายหุนท่ีจัดจําหนาย เพื่อใหผูจัดจําหนายหลักทรัพยสามารถจัดสรรหุนสวนเกินจํานวนได และการดําเนินการ

ดังกลาวจะทําใหมีความตองการซ้ือหลักทรัพยมากขึ้นเมื่อราคาหลักทรัพยต่ํากวาราคาเสนอขาย และหากราคาหลักทรัพย

สูงกวาราคาเสนอขายอาจจะมีปริมาณหลักทรัพยที่สามารถนํามาซื้อขายไดมากขึ้น” 
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สวนท่ี 1 

ขอมูลสรุป (executive summary) 

 

 

 

 

ขอมูลสรุปของการเสนอขายหุนที่ออกใหมตอประชาชน 
บริษัท ………………………………………….  
(ระยะเวลาการเสนอขาย :...............................) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย 
ผูเสนอขาย :...............................................................................................(“………”) ประเภทธุรกิจ:....................................................... 
จํานวนหุนที่เสนอขาย:............………………….หุน คิดเปนรอยละ ……….ของจํานวนหุนที่ออกและเรียกชําระแลวท้ังหมด 
ของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุนเพิ่มทุนในคร้ังนี้ 
สัดสวนการเสนอขายหุน: ระบุจํานวนหุนและสัดสวนที่เสนอขายตอผูลงทุนแตละประเภท เชน ผูลงทุนสถาบัน ผูมีอุปการคุณ  
ประชาชนท่ัวไป เปนตน 
เงื่อนไขในการจัดจําหนาย:  รับประกันการจําหนายอยางแนนอนท้ังจํานวน (Firm Underwriting)   
  ไมรับประกันการจําหนาย (Best Effort) 
ราคาเสนอขายตอประชาชน :....................บาท/หุน  มูลคาการเสนอขาย :......................... บาท 
มูลคาที่ตราไว (par) :.....................................ตอหุน  มูลคาตามราคาบัญชี (book value)………………...ตอหุน 
การเสนอขายหุนหรือหลักทรัพยแปลงสภาพในชวง 6 เดือนกอนหนาย่ืนคําขออนุญาตตอสํานักงานจนถึงชวงเสนอขาย 
 ไมมี จํานวนหุนหรือหุนรองรับหลักทรัพยแปลงสภาพ :.…........หุน ราคาเสนอขายหรือราคาแปลงสภาพ :............. 
ความสัมพันธระหวางผูออกและเสนอขายหลักทรัพยกับกลุมที่ปรึกษาทางการเงินและหรือกลุมผูจัดจําหนายหลักทรัพย เชน การถือหุน
ระหวางกัน  การมีกรรมการ ผูบริหาร บุคลากร ของที่ปรึกษาทางการเงินและหรือผูจัดจําหนายหลักทรัพยดํารงตําแหนงเปนกรรมการ 
ของผูออกและเสนอขายหลักทรัพย การกูยืมจากกลุมที่ปรึกษาทางการเงินและหรือกลุมผูจัดจําหนายหลักทรัพย และความสัมพันธอ่ืน 
ที่อาจทําใหที่ปรึกษาทางการเงินและหรือผูจัดจําหนายหลักทรัพยขาดความเปนอิสระในการทําหนาท่ี 
   ไมมี    มี   ระบุความสัมพันธระหวางกัน        
ที่มาของการกําหนดราคาเสนอขายและขอมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุนที่เสนอขาย 

 แสดงท่ีมาของการกําหนดราคาเสนอขาย เชน การสํารวจความตองการซื้อหลักทรัพย (book building) เปนตน 
 แสดงขอมูลสถิติหรืออัตราสวนทางการเงินที่สามารถสะทอนราคาหุนท่ีออกใหม เชน อัตราสวนราคาตอกําไรตอหุน  

(price-earning ratio) อัตราสวนเงินปนผลตอบแทน (dividend yield) หรืออัตราสวนทางการเงินอื่น ๆ ตามความเหมาะสม 
ของแตละอุตสาหกรรม พรอมสมมติฐานในการคํานวณดวย โดยใหแสดงขอมูลของบริษัทและของบริษัทอ่ืนในอุตสาหกรรม
เดียวกัน และมีลักษณะของการประกอบธุรกิจท่ีใกลเคียงกัน  

สัดสวนหุนของ “ผูมีสวนรวมในการบริหาร” ที่ไมติด silent period : จํานวน............หุน คิดเปนรอยละ ………ของจํานวนหุนที่ออก 
และเรียกชําระแลวท้ังหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุนเพ่ิมทุนในครั้งนี ้
 

กรณีการเสนอขายหุนที่ออกใหมเพื่อเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ เปนคร้ังแรก (“IPO”) 
ตลาดรอง: SET                 
หมวดธุรกิจ (sector): ……………………………………… 
เกณฑเขาจดทะเบียน: profit test  
บริษัทผานการพิจารณาเบื้องตนจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในการรับหุน IPO เปนหลักทรัพยจดทะเบียนแลว   
กรณีการเสนอขายหุนเพ่ิมทุนของบริษัทท่ีมีหุนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ (“SPO”) 
ขอมูลเก่ียวกับราคาและมูลคาการซื้อขาย:ใหแสดงขอมูลเกี่ยวกับราคาและมูลคาการซื้อขายรายเดือนในรอบ 12 เดือนที่ผานมา 
ของหุนสามัญของบริษัท (อาจแสดงขอมูลในรูปแบบกราฟหรือตารางก็ได) 
ภาษาที่ใชในการจัดทําหนังสือช้ีชวน และรายงานตาง ๆ ตามหนาที่หลังการเสนอขายหลักทรัพยตามหลักเกณฑทีเ่กี่ยวของ  
ภาษาที่ใช   ภาษาไทย   ภาษาอังกฤษ   ภาษาไทยและอังกฤษ 

 ขอมูลสรุปน้ีเปนสวนหนึง่ของแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและหนังสือช้ีชวน ซ่ึงเปนเพียงขอมูลสรุป 
 เกี่ยวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเส่ียงของบริษัทท่ีออกและเสนอขายหลักทรัพย (“บริษัท”)  ดังนั้น ผูลงทุนตองศึกษา 
 ขอมูลในรายละเอียดจากหนังสือช้ีชวนฉบับเต็ม ซึ่งสามารถขอไดจากผูจัดจําหนายหลักทรัพยและบริษัท หรืออาจศึกษาขอมูล 
 ไดจากแบบแสดงรายการขอมูลและหนังสือช้ีชวนที่บริษัทยื่นตอสํานักงาน ก.ล.ต. ไดท่ี website ของสํานักงาน ก.ล.ต. 
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สวนท่ี 1 

ขอมูลสรุป (executive summary) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปปจจัยความเส่ียง  

1. …….…………………………….…………………………. 

2. …….…………………………….…………………………. 

3. …….…………………………….…………………………. 

4. …….…………………………….…………………………. 

5. …….…………………………….…………………………. 

6. …….…………………………….…………………………. 

(ท้ังนี้ ตองรวมถึงความเส่ียงตอการลงทุนในหลักทรัพย

ตางประเทศ โดยใหระบุและอธิบายความเส่ียงตามหลักเกณฑ 

ท่ีกําหนด  รวมท้ังขอจํากัดตาง ๆ ท่ีเก่ียวของจากการลงทุน 

ในหลักทรัพยตางประเทศดวย)  

 

สัดสวนรายได : บริษัทอาจแสดงขอมูลในรูปแบบกราฟ 

หรือบรรยายก็ได  ท้ังนี้ หากมีขอมูลแยกตาม segment  

ใหแสดงขอมูลดังกลาวไวดวย 

…….…………………………….……………………....…..….

……..…….…………………………….………………….……

………..…….…………………………….…………….………

………..…….…………………………….…………….………

…….……..…….…………………………….…………………

…….……..…….…………………………….…………………

…….……..…….…………………………….…………………

…….……..…….…………………………….…………………

…….……..…….…………………………….…………………

…….……..…….…………………………….…………………

ผูถือหุนรายใหญ : ใหแสดงรายชื่อและสัดสวนการถือหุนของ 

ผูถือหุนรายใหญ  ท้ังนี้ บริษัทอาจแสดงตามกลุมผูถือหุนก็ได  

โดยใหแสดงสัดสวนการถือหุนท้ังกอนและหลัง IPO 

…….…………………………….………………………….…….

.…….…………………………….………………………….……

..…….…………………………….………………………….…

…..…….…………………………….………………………….

……..…….…………………………….…………………………

.……..…….…………………………….………………………

….……..…….…………………………….……………………

…….……..…….…………………………….…………………

……….……..…….…………………………….………………

………….……..…….…………………………….……………

คณะกรรมการบริษัท 
1. …….…………………………….…………………………. 

2. …….…………………………….…………………………. 

3. …….…………………………….…………………………. 

4. …….…………………………….…………………………. 

5. …….…………………………….…………………………. 

6. …….…………………………….…………………………. 

7. …….…………………………….…………………………. 

8. …….…………………………….…………………………. 

9. …….…………………………….…………………………. 

10. …….…………………………….…………………………. 

รายละเอียดเกี่ยวกับผูเสนอขายหลักทรัพย : ใหสรุปขอมูลเก่ียวกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอยที่สําคัญ 

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

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

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

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

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

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

วัตถุประสงคการใชเงิน : บริษัทอาจแสดงขอมูลในรูปแบบกราฟ

หรือบรรยายก็ได 

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

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

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

 

นโยบายการจายเงินปนผล : ใหระบุนโยบายที่บริษัทกําหนดไว  
.....................................................................................................

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

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

.....................................................................................................
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สวนท่ี 1 

ขอมูลสรุป (executive summary) 

 

สรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงานยอนหลัง 3 ป และไตรมาสลาสุด หรือเทาที่มีผลการดําเนินงานจริง: ใหแสดงขอมูล 

ตามงบการเงินรวม โดยใหแสดงเฉพาะตัวเลขและอัตราสวนทางการเงินท่ีสําคัญ ๆ เทานั้น และในกรณีท่ีบริษัทอยูในอุตสาหกรรม 

ท่ีมีอัตราสวนเฉพาะของอุตสาหกรรมน้ัน เชน อัตราการเขาพักเฉล่ีย (สําหรับธุรกิจโรงแรม) ใหแสดงอัตราสวนดังกลาวเพ่ิมเติมดวย 

ขอมูล ไตรมาส ........ ป .............. ป ............ ป ............. 

สินทรัพยรวม      

หน้ีสินรวม     

สวนของผูถือหุน     

รายไดรวม     

ตนทุน     

กําไรสุทธิ     

กําไรสุทธิตอหุน( EPS)     

อัตราสวนหนี้สินตอสวนผูถือหุน (D/E ratio)     

อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย (ROA)     

อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (ROE)     

ระบุช่ืออัตราสวนเฉพาะของอุตสาหกรรม เชน อัตราการ

เขาพักเฉลี่ย (สําหรับธุรกิจโรงแรม) เปนตน 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําอธิบายเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน: ใหสรุปเฉพาะรายการท่ีสําคัญ ๆ เทานั้น 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

นักลงทุนสัมพันธ/ตัวแทนติดตอประสานงานในไทย…………….(ระบุช่ือและเบอรโทรศัพท)................................................................ 
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สวนท่ี 2 บริษัทท่ีออกหลักทรัพย 
 

สวนท่ี 2.1 

วัตถุประสงคการใชเงิน 

 

บริษัท   ประกอบธุรกิจ       

โดยมีท่ีตั้งสํานักงานใหญท่ี          

เลขทะเบียนบริษัท (ถามี)      Home Page (ถามี)     

โทรศัพท     โทรสาร      

มีวัตถุประสงคในการนําเงินที่ไดจากการเสนอขายหลักทรัพยครั้งน้ีประมาณ   ไปใชดังนี้ 

 

 

วัตถุประสงคการใชเงิน จํานวนเงินท่ีใช

โดยประมาณ 

ระยะเวลาท่ีใช

เงินโดยประมาณ 

รายละเอียด 

1. เพื่อใชในการซ้ือสินทรัพย 

หรือลงทุนในกิจการท่ี

เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจ

ปจจุบัน  

  - กรณีเปนการซื้อสินทรัพย ใหอธิบาย

เกี่ยวกับประเภทสินทรัพยและ 

จํานวนเงินที่ใชโดยประมาณ  

- กรณีเปนการลงทุนในกิจการ ใหอธิบาย

ลักษณะกิจการที่จะลงทุน สถานะการ

ลงทุน และจํานวนเงินที่ใชโดยประมาณ 
 

ทั้งนี้ กรณีการซื้อสินทรัพย หรือลงทุน 

ในกิจการที่ไมเกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจ

ปจจุบัน ใหอธิบายเหตุผลและที่มาของ 

การเขาไปซื้อสินทรัพยหรือลงทุนใน 

กิจการดังกลาวดวย 

2. เพื่อใชในการซ้ือสินทรัพย 

หรือลงทุนในกิจการที่ไม

เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจ

ปจจุบัน 

  

3. เพื่อชําระคืนเงินกู หรือหน้ี

จากการออกตราสารหนี้ 

  - กรณีเปนการชําระหนี้ท่ีมีกับกลุม 

ที่ปรึกษาทางการเงินหรือกลุมตัวกลาง 

ในการเสนอขายหลักทรัพย ใหเปดเผย 

terms and conditions ของหนี้ดังกลาว

เพิ่มเติมดวย   

- กรณีอ่ืน ๆ ใหเปดเผยอยางนอยในเร่ือง

จํานวนเงินและระยะเวลาการใชเงิน 

4. กรณีอื่น ๆ เชน เงินทุนท่ีใช

หมุนเวียนในกิจการ 
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หมายเหตุ:   

(1)  ใหเปดเผยประมาณการมูลคาเงินท่ีใชแยกแตละวัตถุประสงคการใชเงิน โดยอาจเปดเผยขอมูลในลักษณะ 

 เปนชวง (range) ท่ีเหมาะสมได และใหเรียงลําดับการใชเงินตามความสําคัญของวัตถุประสงคแตละเรื่อง     

 ท้ังนี้ หากเงินระดมทุนที่ไดรับในคร้ังน้ีไมเพียงพอสําหรับวัตถุประสงคการใชเงินท่ีระบุไว ใหเปดเผย 

 แหลงเงินทุนที่จะจัดหาเพ่ิมเติมดวย   

(2)  หากวัตถุประสงคการใชเงินขางตนเปนการลงทุนในโครงการในอนาคต ใหเปดเผยรายละเอียดตามท่ี  

 กําหนดในหัวขอโครงการในอนาคตดวย  

(3)  หากเปนการทํารายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ใหเปดเผยเปนรายการระหวางกันท่ีจะเกิดขึ้น 

 ในอนาคตดวย 

 

ทั้งนี้ แนวทางการเปดเผยวัตถุประสงคการใชเงินใหเปนไปตามคูมือการเปดเผยขอมูลในแบบแสดงรายการ

ขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย และขอมูลประจําป ที่กําหนดไวบนเว็บไซตของสํานักงาน 
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สวนท่ี 2.2 

การประกอบธุรกิจ 

 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

  ใหอธิบายภาพรวมที่มาและลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท หรือกลุมบริษัท  

ซึ่งประกอบดวยบริษัท  บริษัทยอย และบริษัทรวม ที่ดําเนินงานอยูในปจจุบัน หรือกําลังจะดําเนินงาน  

แลวแตกรณี  โดยใหอธิบายในประเด็นดังตอไปน้ีดวย 

 1.1 วิสัยทัศน วัตถุประสงค เปาหมาย หรือกลยุทธในการดําเนินงานของบริษัทหรือ 

กลุมบริษัทในภาพรวม ตามที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด (ถามี)  โดยอธิบายเทาที่บริษัทเห็นวาเหมาะสม 

เพื่อใหผูลงทุนเขาใจ และใชเปนแนวทางในการติดตามทิศทางการดําเนินธุรกิจของบริษัทตอไป 

  ทั้งนี้ สําหรับการอธิบายเปาหมายการดําเนินธุรกิจขางตน  ใหอธิบายเปาหมาย 

การดําเนินธุรกิจทีบ่ริษัทมุงหวังไวในระยะเวลา 3-5 ปขางหนา (อาจเปนขอมูลในเชิงตัวเลขหรือไมก็ได)  

และจะมีการอธิบายความคืบหนาของการดําเนินงานตามเปาหมายในการเปดเผยขอมูลเพิ่มเติมในแบบแสดง

รายการขอมูลประจําป เชน บริษัทมแีผนที่จะมีสวนแบงตลาดรอยละ 20 ภายใน 3 ปขางหนา หรือบริษัทมีแผน 

ที่จะพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเพ่ือลดตนทุนการผลิตลงรอยละ 10 ภายในปนี้ เปนตน 

 1.2 การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการท่ีสําคัญ   

  ใหอธิบายประวัติความเปนมา และการเปล่ียนแปลงและพัฒนาการท่ีสําคัญเกี่ยวกับ 

การเปล่ียนแปลงอํานาจในการควบคุมบริษัท และลักษณะการประกอบธุรกิจในปที่ผานมาโดยสังเขป   

ทั้งนี้ หากบริษัทมีการเปล่ียนแปลงโครงสรางการถือหุน การจัดการ หรือการประกอบธุรกิจอยางมีนัยสําคัญ  

หรือมีเหตุการณสําคัญอ่ืน (เชน การควบรวมกิจการ) ในชวง 3 ปที่ผานมา ใหอธิบายการเปล่ียนแปลง 

ในเรื่องดังกลาวดวย  

 1.3 โครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัท   

  ในกรณีที่บริษัทมีบริษัทยอยหรือบริษัทรวม ใหแสดงขอมูลตอไปนี้ 

  - ใหอธิบายนโยบายการแบงการดําเนินงานของบริษัทในกลุม 

- ใหแสดงขอมูลแผนภาพโครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัท  โดยใหระบุสัดสวน 

การถือหุน และสัดสวนของสิทธิออกเสียง (ในกรณีท่ีแตกตางจากสัดสวนการถือหุน) ไวดวย และในกรณี 

ที่การถือหุนในบริษัทยอยเปนการตกลงรวมทุนกับกลุมธุรกิจอ่ืน  ใหระบุชื่อและสัดสวนการถือหุน 

ของผูรวมทุนน้ันดวย (หากมีบริษัทยอย หรือบริษัทรวมจํานวนมาก อาจจัดรวมกันเปนกลุมธุรกิจก็ได) 

- กรณีเปนบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุนในบริษัทอื่น (holding company)  

ใหระบขุนาดของบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก และขนาดของบริษัทอ่ืน โดยเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท 

ตามหลักเกณฑที่เกี่ยวของดวย 
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 1.4 ความสัมพันธกับกลุมธุรกิจของผูถือหุนรายใหญ1 

 ในกรณีท่ีบริษัทหรือกลุมบริษัทเปนบริษัทในเครือ หรือเปนสวนหน่ึงของกลุมธุรกิจ 

ของผูถือหุนรายใหญ และโดยสภาพการดําเนินธุรกิจหลักของบริษัทอาจตองสัมพันธ พึ่งพิง2 หรือแขงขันกับ 

ธุรกิจอ่ืนในกลุมธุรกิจของผูถือหุนรายใหญอยางมีนัยสําคัญ บริษัทควรอธิบายโครงสรางหรือสถานภาพน้ัน 

รวมท้ังลักษณะความสัมพันธทางธุรกิจระหวางกัน โดยควรแสดงแผนภาพโครงสรางธุรกิจโดยรวม 

ของผูถือหุนรายใหญเทาที่ทําไดดวย  พรอมทั้งอธิบายเหตุผลและโอกาสหรือความจําเปนที่ตองมีการพ่ึงพิง 

หรือสนับสนุนระหวางกัน รวมท้ังความสําคัญเชิงกลยุทธ (positioning) ของบริษัทหรือกลุมบริษัทตอ 

กลุมธุรกิจของผูถือหุนรายใหญ ในกรณีที่โครงสรางธุรกิจของบริษัทหรือบริษัทในกลุมมีการแขงขันกัน 

อยางมีนัยสําคัญ ควรอธิบายใหชัดเจนดวยวา บริษัทมีกลไกการรักษาสิทธิของผูถือหุนใหไดรับความเปนธรรม

หรือการบริหารจัดการบริษัทจะเปนไปเพ่ือประโยชนท่ีดีที่สุดของกิจการและผูถือหุนโดยรวมอยางไร  ทั้งน้ี 

เพ่ือใหผูลงทุนเขาใจภาพรวมการดําเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุมบริษัท 

 

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

 2.1 ในกรณีท่ีบริษัทมีสายผลิตภัณฑหรือกลุมธุรกิจมากกวา 1 สาย หรือ 1 กลุม ใหระบุ

สัดสวนรายไดจากแตละสายผลิตภัณฑหรือกลุมธุรกิจ โดยอยางนอยใหแสดงสัดสวนรายไดของสายผลิตภัณฑ

หรือกลุมธุรกิจท่ีมีมูลคาเกินกวารอยละ 10 ของรายไดรวมตามงบกําไรขาดทุนรวมของปบัญชีลาสุด ตามตาราง ดังนี ้ 

ทั้งนี้ ในกรณีที่หมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทไดแสดงผลการดําเนินงานของแตละสายผลิตภัณฑ 

ไวครบถวนตามมาตรฐานการบัญชีวาดวยการเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานแลว อาจอธิบาย

โครงสรางรายไดเฉพาะปลาสุดก็ได (เชน บริษัทมีรายไดจากการประกอบธุรกิจ A รอยละ 65 และธุรกิจ B 

รอยละ 35 พรอมท้ังอธิบายอางอิงถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินที่เกี่ยวของ) 
 

                                         
1 ไมตองเปดเผยขอมูลในหัวขอนี้ก็ได หากเปนกรณีท่ีการดําเนินธุรกิจหลักของบริษัท มิไดมีความสัมพันธ 
   หรือเก่ียวของกับการดําเนินธุรกิจอ่ืนของผูถือหุนรายใหญอยางมีนัยสําคัญ  หรือมีความสัมพันธกันแตเพียงครั้งคราว 
  เฉพาะธุรกรรม  เชน ใชบริการโฆษณา กูยืมเงิน  เชาทรัพยสิน เปนตน 
2 ตัวอยางของความสัมพันธหรือพึ่งพิง เชน การใหหรือรับความชวยเหลือทางการเงิน ทางเทคนิค หรือการจัดหาวัตถุดิบ 

การใชตราสินคารวมกัน เปนตน 
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 โครงสรางรายได1  
 

สายผลิตภัณฑ/

กลุมธุรกิจ 

ดําเนิน 

การโดย 

% 

การถือหุน

ของบริษัท 

ป 25.. 

 

รายได2 

 

 

% 

ป 25.. 

 

รายได2 

 

 

% 

ป 25.. 

 

รายได2 

 

 

% 

งวด

ลาสุด 
รายได2 

 

 

% 

สายผลิตภัณฑ/ 

  กลุมธุรกิจท่ี 1 

          

สายผลิตภัณฑ/ 

  กลุมธุรกิจท่ี 2 

สายผลิตภัณฑ/ 

  กลุมธุรกิจท่ี 3 

รายไดอื่น3 (ถามี) 

          

รวม    100  100  100  100 
1 กรณีท่ีบริษัทไดออกและเสนอขายหลักทรัพยตอประชาชนเปนการท่ัวไป (Initial public offering) ในชวง 1 หรือ 2 ป 

  ท่ีผานมา ใหแสดงตารางโครงสรางรายไดเฉพาะในชวง 1 หรือ 2 ปท่ีผานมา แลวแตกรณี    
2  รายได ใหรวมถึงสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมตามวิธีสวนไดเสียจากการลงทุนดวย 
3 ใหอธิบายลักษณะและสัดสวนของรายไดอ่ืน ซ่ึงหากรายไดอื่นใดมีสัดสวนที่มีนัยสําคัญ ใหอธิบายแยกออกมาดวย 
  

 2.2 ใหอธิบายขอมูลดังตอไปนี้แยกตามแตละสายผลิตภัณฑหรือกลุมธุรกิจ (ตามตาราง

โครงสรางรายได)  ทั้งน้ี ในการอธิบายของแตละสายผลิตภัณฑหรือกลุมธุรกิจ ใหมีขอมูลอยางนอยตาม 

ขอ 2.2.1 ถึง 2.2.4 ดังน้ี (หากมสีายผลิตภัณฑเดียวอาจไมตองแยกหัวขอน้ี โดยอาจอธิบายไวภายใตหัวขอ

ลักษณะการประกอบธุรกิจก็ได) 

  2.2.1 ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ 

   ใหอธิบายลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการเพื่อใหผูลงทุนเขาใจลักษณะธุรกิจ 

ของบริษัท รวมท้ังปจจัยสําคัญที่มีผลกระทบตอโอกาสหรือขอจํากัดการประกอบธุรกิจ เชน ใบอนุญาต 

ใหประกอบธุรกิจ สัมปทาน เปนตน  ทั้งนี้ ถายังอยูระหวางการไดรับการสงเสริมการลงทุน ใหระบุ  

พรอมทั้งอธิบายลักษณะสิทธิประโยชนท่ีไดรับดวย 

   กรณีบริษัทหรือบริษัทยอยประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย  

ใหอธิบายลักษณะโครงการที่มีนัยสําคัญที่กําลังดําเนินการอยูในปจจุบันในแตละโครงการ เชน ชื่อและท่ีตั้งโครงการ 

ประเภทโครงการ กลุมลูกคาเปาหมาย จํานวนหนวย พื้นที่ขาย/เชา มูลคาโครงการ ความคืบหนาการขาย  

ความคืบหนาการพัฒนาโครงการ 

   2.2.2 การตลาดและการแขงขัน 

   (ก) ใหอธิบายนโยบายและลักษณะการตลาดของผลิตภัณฑหรือบริการ 

ที่สําคัญ เชน กลยุทธการแขงขัน (เชน การแขงขันดวย ราคา การใหบริการ การรับประกัน หรือ คุณภาพสินคา  

ซึ่งอาจอธิบายในเชิงเปรียบเทียบกับคูแขงในภาพรวม โดยไมจําเปนตองเปนขอมูลเชิงตัวเลข) ลักษณะลูกคา  
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กลุมลูกคาเปาหมาย การจําหนายและชองทางการจําหนาย หากมีการสงผลิตภัณฑออกไปจําหนายตางประเทศ 

ใหระบุสัดสวนการจําหนายในประเทศตอการสงออกไปจําหนายตางประเทศ ชื่อประเทศหรือกลุมประเทศ 

ที่จําหนายผลิตภัณฑหรือบริการดวย 

    (ข) ใหอธิบายสภาพการแขงขันภายในอุตสาหกรรม จํานวนคูแขง

โดยประมาณ ขนาดของบริษัทเมื่อเทียบกับคูแขง สถานภาพและศักยภาพในการแขงขันของบริษัท ชื่อคูแขง 

(โดยทั่วไปไมจําเปนตองเปดเผย เวนแตในกรณีที่ในอุตสาหกรรมน้ีมีคูแขงเพียงรายเดียวหรือนอยราย 

ที่เปนผูนําตลาด) รวมท้ังแนวโนมภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแขงขันในอนาคต 

   2.2.3 การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ 

    (ก) ใหอธิบายลักษณะการจัดใหไดมาซึ่งผลิตภัณฑเพื่อจําหนาย เชน การผลิต 

(จํานวนโรงงาน กําลังการผลิตรวม นโยบายการผลิตท่ีสําคัญ (ถามี)) การจัดหาวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ 

เพื่อจําหนาย สภาพปญหาเกี่ยวกับวัตถุดิบ (เชน การขาดแคลนวัตถุดิบ ผลการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีตอ 

การใชวัตถุดิบ) จํานวนผูจําหนายวัตถุดิบ รวมท้ังสัดสวนการซ้ือวัตถุดิบในประเทศและตางประเทศ (ในกรณี

เปนสถาบันการเงิน ใหอธิบายในเรื่องแหลงท่ีมาของเงินทุน และการใหกูยืม) 

  (ข) หากกระบวนการผลิต หรือการกําจัดวัตถุดิบเหลือใชมีผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอม  ใหอธิบายการดําเนินการของบริษัทเพ่ือลดผลกระทบในเร่ืองดังกลาว (ในกรณีที่มีรายจายการลงทุน

ในการควบคุมสิ่งแวดลอมในระยะ 3 ปท่ีผานมา หรือคาดวาจะมีรายจายดังกลาวในอนาคต ใหระบุดวย)  

และระบุวาผลการปฏิบัติจริงในระยะ 3 ปที่ผานมาเปนไปตามที่กฎหมายกําหนดหรือไม หากมีขอพิพาท 

หรือถูกฟองรองเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมใหระบุดวย พรอมทั้งอธิบายแนวทางการแกไขขอพิพาทดังกลาว 

   2.2.4 งานท่ียังไมไดสงมอบ (เฉพาะกรณีท่ีการประกอบธุรกิจมีลักษณะ 

เปนโครงการหรือชิ้นงาน ซึ่งแตละโครงการหรือชิ้นงานมีมูลคาสูง และใชเวลานานในการสงมอบงาน  

เชน ธุรกิจกอสราง ธุรกิจตอเรือ เปนตน)  

 ใหแสดงมูลคางานที่ยังไมไดสงมอบ ณ วันหลังสุดท่ีเปนไปได หากเปน 

โครงการที่มีมูลคาตั้งแตรอยละ 10 ขึ้นไปของรายไดรวมตามงบการเงินรวมของปบัญชีลาสุด ใหระบุเปน       

รายชิ้นที่คาดวาจะสงมอบในแตละชวงเวลา 

 

                           หมายเหต ุในเรื่องการระบุชื่อลูกคาหรือผูจัดจําหนาย (supplier) ที่มีสัดสวนเกินกวารอยละ 30 

ของรายไดรวมในระยะ 3 ปที่ผานมา ซ่ึงเดิมกําหนดใหเปนขอมูลที่ตองเปดเผยนั้น ตามแบบแสดงรายการขอมูลนี้

ไมบังคับใหตองระบุชื่อ แตหากบริษัทมีการพึ่งพิงลูกคาหรือผูจัดจําหนายรายใดท่ีมีบทบาทสําคัญตอการอยูรอด

ของบริษัท ก็ใหเปดเผยเปนปจจัยความเสีย่ง โดยหากมีสัดสวนเกินรอยละ 30 ของรายไดรวมหรือยอดซื้อรวม 

ตามแตกรณี ตามงบการเงินรวม ก็ใหระบุจํานวนราย ลักษณะความสัมพันธและประเภทของสินคาที่ซื้อขาย  

อยางไรก็ดี หากบริษัทมีการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับชื่อลูกคาหรือผูจัดจําหนายใหแกบุคคลอ่ืน เชน ผูลงทุน 

หรือนักวิเคราะหดานหลักทรัพยหรือการลงทุน ก็ใหระบุชื่อดังกลาวไวในแบบแสดงรายการขอมูล เพื่อให 

ผูลงทุนมีขอมูลเทาเทียมกันดวย
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3. ปจจัยความเสี่ยง 

 ใหระบุปจจัยที่บริษัทเห็นวา เปนความเส่ียงท่ีมีนัยสําคัญ ซ่ึงรวมถึง  

- ความเส่ียงตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุมบริษัท  ใหระบุและอธิบายปจจัยที่ 

ฝายจัดการเห็นวา อาจทําใหเกิดความเสี่ยงอยางมีนัยสําคัญตอการประกอบธุรกิจ การดําเนินงาน ฐานะการเงิน

และผลการดําเนินงาน หรือความดํารงอยูของบริษัทหรือกลุมบริษัท   

- ความเส่ียงตอการลงทุนของผูถือหลักทรัพย  ใหระบุและอธิบายความเสี่ยงที่อาจทําให 

ผูถือหลักทรัพยไมไดรับผลตอบแทนหรือสิทธิที่ควรจะไดรับหรือสูญเสียเงินลงทุนทั้งจํานวนหรือบางสวน  

- ความเส่ียงตอการลงทุนในหลักทรัพยตางประเทศ  ใหระบุและอธิบายความเสี่ยง  

ตามหลักเกณฑที่กําหนด  รวมทั้งขอจํากัดตาง ๆ ที่เกี่ยวของจากการลงทุนในหลักทรัพยตางประเทศ  

เชน การฟองรองดําเนินคดีทางกฎหมาย  สิทธิความคุมครองผูลงทุนเกี่ยวกับการบริหารจัดการบริษัท  

(corporate matter)  ขอจํากัดเกี่ยวกับการสงเงินออกนอกประเทศ  (ถามี)  เปนตน 

ในการเปดเผยปจจัยความเสี่ยงขางตน ใหระบุเฉพาะปจจัยที่อาจมีผลกระทบตอบริษัท  

กลุมบริษัท หรือผูถือหลักทรัพยโดยตรง ไมใชความเสี่ยงสําหรับการประกอบธุรกิจหรือการลงทุนท่ัวไป   

โดยใหอธิบายถึงลักษณะความเส่ียง เหตุการณที่เปนสาเหตุของความเส่ียง ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น  

(ถาประเมินผลกระทบเปนตัวเลขไดใหระบุดวย) แนวโนมหรือความเปนไปไดที่จะเกิดความเสี่ยงดังกลาว  

นอกจากน้ี หากบริษัทมีมาตรการรองรับไวเปนการเฉพาะและสามารถลดความเสี่ยงไดอยางมีนัยสําคัญแลว 

บริษัทอาจอธิบายเพ่ิมเติมไวดวยก็ได 

 

4. การวิจัยและพัฒนา 

 ใหอธิบายนโยบายการวิจัยและพัฒนาในดานตาง ๆ เชน ผลิตภัณฑ (พัฒนาผลิตภัณฑใหม 

หรือปรับปรุงผลิตภัณฑเดิม) หรือเทคโนโลยีการผลิต พรอมท้ังแสดงรายจายในระยะ 3 ป ท่ีผานมาสําหรับ 

การทําวิจัยและพัฒนาดังกลาว กรณีท่ีไมมี ใหระบุวาไมมี พรอมท้ังอธิบายเหตุผลประกอบดวย 

 

5. ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ 

 5.1 ใหอธิบายลักษณะสําคัญของทรัพยสินถาวรหลักที่บริษัทและบริษัทยอย 

ใชในการประกอบธุรกิจไมวาจะมีกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินนั้นหรือไม (เชน ท่ีดิน อาคาร โรงงาน เครื่องจักร  

โดยอาจแสดงยอดรวมของทรัพยสินประเภทเดียวกันไวดวยกัน โดยไมตองแยกแสดงเปนเคร่ืองจักร 

แตละเครื่อง และไมจําเปนตองแยกแสดงเปนรายบริษัท)  ลักษณะกรรมสิทธ์ิ  และหากมีการทําสัญญาเชา

ทรัพยสินระยะยาว ใหสรุปสาระสําคัญของสัญญาดวย (เฉพาะในเร่ืองระยะเวลาการเชาที่เหลือ และหนาที่ 

หรือภาระผูกพันของบริษัทตามสัญญานั้น (ถามี))  ทั้งน้ี หากมีการใชทรัพยสินใดเปนหลักประกันการกูยืมเงิน  

ใหระบุวงเงินของภาระหลักประกันของทรัพยสินนั้นดวย 

  ในกรณีท่ีบริษัทหรือบริษัทยอยมีสินทรัพยไมมีตัวตนที่สําคัญในการประกอบธุรกิจ  

เชน สิทธิบัตร สัมปทาน ลิขสิทธ์ิ เครื่องหมายการคา ใหอธิบายลักษณะสําคัญ เง่ือนไข รวมท้ังผลตอ 

การดําเนินธุรกิจและอายุสิทธิดังกลาว 
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 5.2  ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทยอยประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ใหแสดง 

ราคาประเมินของที่ดินหรืออาคารท่ีมีไวเพ่ือขายดวย (ไมรวมทรัพยสินสวนกลางของโครงการ)  โดยใหระบุ 

ชื่อบริษัทประเมินมูลคาทรัพยสินและผูประเมินหลัก วันที่ประเมินราคา และราคาประเมินไวดวย โดยในกรณีที่ 

บริษัทเสนอขายหลักทรัพยตอประชาชนเปนครั้งแรก ราคาประเมินดังกลาวตองจัดทําไวไมเกิน 1 ป กอนวันย่ืน

แบบแสดงรายการขอมูล และถาการประเมินราคาที่ดินหรืออาคารใดจัดทําไวเกิน 6 เดือน กอนวันย่ืนแบบแสดง

รายการขอมูล ใหปรับราคาประเมินที่ดินหรืออาคารดังกลาวตามมูลคางานที่ไดสงมอบใหลูกคาแลวดวย  ทั้งนี้ 

การประเมินราคาดังกลาวตองเปนการประเมินเพื่อวัตถุประสงคสาธารณะดวย 

 5.3 ใหอธิบายนโยบายการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม (เชน ธุรกิจที่บริษัทจะลงทุน) 

 5.4 ในกรณีท่ีบริษัทประสงคจะเปดเผยราคาประเมินทรัพยสิน เชน บริษัทมีการปรับ

โครงสรางการดําเนินธุรกิจ อันเปนผลใหมีการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสิน หรือมีการตีราคาทรัพยสินใหม

ในระหวางรอบระยะเวลาบัญชี ใหบริษัทเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับทรัพยสินที่มีการประเมิน และราคาประเมิน 

พรอมทั้งแนบขอมูลเกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพยสินดังกลาว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 4 
 

6. โครงการในอนาคต (future plan) 

 ในกรณีท่ีบริษัทหรือบริษัทยอยมีโครงการในอนาคต ใหอธิบายลักษณะโครงการ ผลตอบแทน

ที่คาดวาจะไดรับ รวมทั้งปจจัยที่อาจทําใหโครงการไมสามารถดําเนินไปตามแผนได  
 

7. ขอพิพาททางกฎหมาย 

 ใหอธิบายโดยสังเขปถึงขอพิพาททางกฎหมาย ซ่ึงบริษัทหรือบริษัทยอยเปนคูความ 

หรือคูกรณี โดยที่คดีหรือขอพิพาทยังไมส้ินสุด  ทั้งนี้ ใหอธิบายเฉพาะ (1) คดีที่อาจมีผลกระทบดานลบตอ

สินทรัพยของบริษัทหรือบริษัทยอยท่ีมีจํานวนสูงกวารอยละ 5 ของสวนของผูถือหุน ณ วันสิ้นปบัญชีลาสุด  

ทั้งนี้ กรณีที่สวนของผูถือหุนติดลบ ใหอธิบายเฉพาะคดีที่มีจํานวนสูงกวารอยละ 10 ของสินทรัพยหมุนเวียน  

ณ วันส้ินปบัญชีลาสุด (2) คดีท่ีกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทหรือบริษัทยอยอยางมีนัยสําคัญ  

แตไมสามารถประเมินผลกระทบเปนตัวเลขได และ (3) คดีที่มิไดเกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติ 

ของบริษัทหรือบริษัทยอย โดยไมตองอธิบายคดีที่เปนสวนหน่ึงของการประกอบธุรกิจปกติ เชน การฟอง 

บังคับชําระหนี้จากลูกคาในกรณีที่บริษัทที่ออกหลักทรัพยเปนสถาบันการเงิน เปนตน 

 ในการอธิบายขอพิจารณาขางตน ใหระบุถึงศาลที่กําลังพิจารณาคดี วันเริ่มคดี คูความ 

และมูลคดี และความคืบหนาของคดี และความเห็นของบริษัทเกี่ยวกับผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นของคดี 

หรือขอพิพาทตอการดําเนินงานของบริษัทหรือบริษัทยอย และใหระบุกรรมการ ผูบริหาร หรือผูท่ีเกี่ยวของ 

ที่เปนคูความกับบริษัทดวย 
 

8.   ขอมูลสําคัญอื่น 

  ใหระบุขอมูลอ่ืนที่อาจมีผลกระทบตอการตัดสินใจของผูลงทุนอยางมีนัยสําคัญ หากบริษัท

เห็นวา มีขอมูลอ่ืนที่จําเปนซึ่งเปนประโยชนหรืออาจมีผลกระทบตอการตัดสินใจของผูลงทุนอยางมีนัยสําคัญ  

หรือเพื่อความเทาเทียมกันในการเขาถึงขอมูลของผูลงทุนทุกกลุม  โดยบริษัทยังคงมีหนาที่และความรับผิดชอบ

ในการเปดเผยขอมูลใหถูกตอง และไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงใหผูลงทุนทราบเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน



สวนท่ี 2.3 

การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ 

 

9.  ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน 

 9.1 จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว 

 (1) บริษัทมีทุนจดทะเบียน                         เรียกชําระแลว                                   .   

แบงเปนหุนสามัญ                  หุน หุนบุริมสิทธิ                หุน (ถามี) มูลคาหุนละ                                    .  

 ในกรณีท่ีบริษัทมีหลักทรัพยไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยอ่ืน ใหระบ ุ

ชื่อตลาดหลักทรัพยท่ีจดทะเบียนน้ันดวย  

  (2) ในกรณีท่ีบริษัทมีหุนประเภทอ่ืนที่มีสิทธิหรือเง่ือนไขแตกตางจากหุนสามัญ  

เชน หุนบุริมสิทธิ ใหอธิบายลักษณะสําคัญของหลักทรัพย เชน จํานวน มูลคา และสิทธิและเง่ือนไขที่แตกตาง

จากหุนสามัญ ลักษณะบุคคลที่ถือหุนบุริมสิทธิดังกลาว เปนตน  ทั้งนี้ หากบุคคลน้ันเปนบุคคลท่ีอาจม ี

ความขัดแยง ใหระบุรายช่ือและจํานวนท่ีแตละรายถือดวย 

9.2 ผูถือหุน 

(1) รายชื่อผูถือหุนใหญ   

 ใหระบุรายชื่อกลุมผูถือหุนดังตอไปนี้ พรอมท้ังจํานวนหุนที่ถือและสัดสวน 

การถือหุนลาสุด  ท้ังน้ี ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของและผูถือหุนที่อยูภายใตผูมีอํานาจควบคุมเดียวกัน

เปนกลุมเดียวกัน 

 (ก) กลุมผูถือหุนท่ีถือหุนสูงสุด 10 รายแรก  

 (ข) กลุมผูถือหุนใหญที่โดยพฤติการณมีอิทธิพลตอการกําหนดนโยบายการจัดการ

หรือการดําเนินงานของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ (เชน มีการสงบุคคลเขาเปนกรรมการท่ีมีอํานาจจัดการ 

(authorized director)) 

 ในกรณีท่ีรายชื่อกลุมผูถือหุนที่ปรากฏดังกลาวขางตน ยังไมแสดงถึงบุคคลท่ีเปน 

ผูถือหุนที่แทจริง เชน รายชื่อผูถือหุนท่ีแสดงไวเปน holding company หรือ nominee account ใหระบุชื่อบุคคล

หรือกลุมบุคคลหลักที่เปนผูถือหุนที่แทจริง รวมทัง้ธุรกิจหลักของบุคคลดังกลาวดวย เวนแตจะมีเหตุอันสมควร

ที่ทําใหไมอาจทราบผูถือหุนท่ีแทจริงได   

(2) ในกรณีท่ีบริษัทมีการประกอบธุรกิจโดยการถือหุนในบริษัทอ่ืน (holding company)  

ใหแสดงขอมูลผูถือหุนของบริษัทยอยท่ีเปนธุรกิจหลักตามแนวทางท่ีกําหนดไวใน (1) ดวย 

(3) ขอตกลงระหวางผูถือหุนใหญ (shareholders’ agreement)  

  ในกรณีที่กลุมผูถือหุนใหญมีขอตกลงระหวางกัน ในเรื่องที่มีผลกระทบตอ 

การออกและเสนอขายหลักทรัพย หรือการบริหารงานของบริษัท โดยขอตกลงดังกลาวมีบริษัทรวมลงนามดวย  

ใหระบุ พรอมทั้งอธิบายสาระสําคัญท่ีมีผลตอการดําเนินงานของบริษัท 
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 9.3 การออกหลักทรัพยอ่ืน 

  (1) กรณีที่บริษัทมีหลักทรัพยแปลงสภาพ เชน ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน  

หุนกูแปลงสภาพ  ใหอธิบายลักษณะสําคัญของหลักทรัพย เชน ประเภท อายุ อัตราดอกเบ้ีย อัตราและราคา

แปลงสภาพ จํานวนหุนที่ออกเพื่อรองรับการแปลงสภาพ จํานวนและมูลคาท่ีเสนอขาย จํานวนและมูลคา 

ที่ยังไมไดใชสิทธิแปลงสภาพ จํานวนและมูลคาท่ียังไมไดไถถอน วันครบกําหนดไถถอน หลักประกัน  

และเงื่อนไขอ่ืนท่ีเปนสาระสําคัญ เชน การใหสิทธิไถถอนหุนกูแปลงสภาพกอนครบกําหนด (put option  

และ call option) เปนตน   

  (2) กรณีที่บริษัทมีหลักทรัพยที่เปนตราสารหนี้ เชน หุนกู ตั๋วเงิน ใหอธิบายลักษณะ

สําคัญของหลักทรัพยดังกลาว เชน ประเภทหุนกู หรือตั๋วเงิน จํานวนและมูลคาที่ยังไมไดไถถอน วันครบ

กําหนดไถถอน หลักประกัน เงื่อนไขอื่นที่เปนสาระสําคัญ เชน การใหสิทธิไถถอนหุนกูหรือตั๋วเงินกอน 

ครบกําหนด (put option และ call option) เงื่อนไขในการกูยืมเงิน เปนตน และการจัดอันดับความนาเชื่อถือ 

ครั้งหลังสุดของหุนกูหรือตั๋วเงิน ผูออกหุนกูหรือตั๋วเงิน หรือผูคํ้าประกันการชําระหน้ีตามตราสาร แลวแตกรณี   

 9.4 นโยบายการจายเงินปนผล   

  ใหระบุนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทที่จะจายใหผูถือหุน รวมทั้งนโยบายที่ 

บริษัทยอยจะจายเงินปนผลใหบริษัทดวย 

 

10.  โครงสรางการจัดการ    

 10.1 คณะกรรมการ 

  ใหระบุรายช่ือของกรรมการและผูมีอํานาจควบคุมบริษัท (ถามี) และหากกรรมการรายใด

เปนกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการในชุดอ่ืนใดของบริษัท ใหระบุใหชัดเจน  นอกจากน้ี  

ใหระบุจํานวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ และจํานวนคร้ังที่กรรมการแตละรายเขาประชุมคณะกรรมการ

บริษัท ในปที่ผานมา  

  ในกรณีที่เปนบริษัทที่ประกอบกิจการโดยการถือหุนในบริษัทอ่ืน (holding company)  

ใหระบุขอมูลของกรรมการและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอยทีเ่ปนบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก ตามแนวทาง

ขางตนดวย  

  ท้ังน้ี ใหแนบขอมูลของกรรมการและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทและบริษัทยอย 

ที่เปนบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบ 1  และแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ

กรรมการของบริษัทยอยตามเอกสารแนบ 2 ดวย 

 10.2 ผูบริหาร  

    ใหระบุรายชื่อและตําแหนงของผูบริหารของบริษัท  พรอมทั้งแสดงแผนภาพ 

โครงสรางภายในบริษัท (organization chart)  ในกรณีท่ีเปนบริษัทท่ีประกอบกิจการโดยการถือหุนในบริษัทอ่ืน 

(holding company)  ใหระบุรายชื่อและตําแหนงของผูบริหาร รวมถึงแผนภาพโครงสรางภายในของบริษัทยอย 

ที่เปนบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักดวย 

    ท้ังนี้ ใหแนบขอมูลของผูบริหารของบริษัทและบริษัทยอยท่ีเปนบริษัทที่ประกอบ 

ธุรกิจหลักตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบ 1 ดวย 
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  10.3 เลขานุการบริษัท ตัวแทนติดตอประสานงาน และผูท่ีไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบ

โดยตรงในการควบคุมดูแลการทําบัญชี 

   (1)  ใหระบุชื่อของบุคลากรท่ีทําหนาท่ีจัดทําและเก็บรักษาเอกสารสําคัญ  

เชน เลขานุการบริษัท เปนตน 

   (2)  ใหระบุชื่อของบุคลากรท่ีไดรับมอบหมายใหเปนตัวแทนในประเทศไทย 

ในการติดตอและประสานงานกับบุคคลตาง ๆ  

   (3)  ใหระบุชื่อของผูท่ีไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแล 

การทําบัญช ี

ทั้งน้ี ใหแนบขอมูลของบุคลากรดังกลาวตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบ 1 ดวย 

  10.4 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร : ใหอธิบายในประเด็นดังนี ้

   (1) คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน 

           (ก) ใหแสดงคาตอบแทนของกรรมการบริษัทแตละรายในปที่ผานมา ทั้งกรณี 

ไดรับจากบริษัทและบริษัทยอย โดยใหระบุเฉพาะคาตอบแทนในฐานะกรรมการเทาน้ัน  ในกรณีกรรมการ 

ไดรับคาตอบแทนในฐานะผูบริหารตาม (ข) ดวย  ใหแยกระบุคาตอบแทนไวใน (ข) และใหอธิบายลักษณะ

คาตอบแทนดวย (เชน คาตอบแทนกรรมการรายนาย ก เทากับ xx    ในป xxxx โดยเปนคาตอบแทนในรูป 

เบ้ียประชุมและบําเหน็จกรรมการซึ่งแปรตามผลการดําเนินงานของบริษัท เปนตน) 

           ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระของบริษัทเปนกรรมการอิสระของบริษัทใหญ  

บริษัทยอย หรือบริษัทยอยลําดับเดียวกัน ใหแสดงคาตอบแทนรวมที่กรรมการอิสระแตละรายไดรับจาก 

บริษัทดังกลาวในปที่ผานมาดวย 

     (ข) ใหแสดงคาตอบแทนรวมและจํานวนรายของกรรมการบริหารและผูบริหาร 

ของบริษัทในปที่ผานมา ท้ังกรณีไดรับจากบริษัทและบริษัทยอย และใหอธิบายลักษณะคาตอบแทนดวย  

(ในขอน้ี คําวา “ผูบริหาร” ใหหมายความวา ผูจัดการ ผูบริหารสี่รายแรกตอจากผูจัดการลงมา และผูบริหาร 

รายท่ีสี่ทุกราย โดยไมรวมถึงผูจัดการฝายบัญชีหรือการเงินหากตําแหนงผูจัดการฝายไมไดอยูในระดับเดียวกัน 

กับผูบริหารรายที่สี่)  

     ท้ังน้ี ใหเปดเผยคาตอบแทนหรือผลประโยชนคางจายท่ีเกิดขึ้นในปลาสุดดวย  

และในกรณีที่คาตอบแทนในปท่ีผานมาไมสะทอนคาตอบแทนที่แทจริง (เชน มีการตั้งผูบริหารใหมจํานวนมาก 

ในปปจจุบัน) ใหประมาณคาตอบแทนดังกลาวสําหรับปปจจุบันดวย   

    (2) คาตอบแทนอ่ืน (ถามี) 

      ใหแสดงคาตอบแทนอ่ืนและอธิบายลักษณะของคาตอบแทนนั้น เชน โครงการ 

ใหสิทธิซ้ือหุนหรือหลักทรัพยแปลงสภาพแกกรรมการและผูบริหาร (อธิบายหลักเกณฑและวิธีการจัดสรร

หลักทรัพยดังกลาว และสัดสวนการไดรับหุนของกรรมการและผูบริหารเมื่อเทียบกับจํานวนหุนหรือโครงการ

ทั้งหมด) ท้ังนี้ ใหเปนไปตามแนวทางที่กําหนดไวใน (1) 

    (3)  ใหอธิบายนโยบายและวิธีการกําหนดคาตอบแทน รวมท้ังโครงสรางคาตอบแทน 

แตละประเภทของกรรมการและผูบริหาร เชน คาตอบแทนคงท่ี หรือคาตอบแทนผันแปรตามปจจัยตาง ๆ  

เปนตน รวมทั้งความเห็นคณะกรรมการบริษัท หรือคณะอนุกรรมการคาตอบแทน (ถามี) วาโครงสรางดังกลาว
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เหมาะสมกับความรับผิดชอบและสามารถจูงใจใหกรรมการและผูบริหารนําพาองคกรใหดําเนินงาน 

ตามเปาหมายท้ังระยะสั้นและระยะยาว และสามารถเปรียบเทียบไดกับระดับที่ปฏิบัติอยูในอุตสาหกรรม 

หรือไม อยางไร  

    ท้ังน้ี สําหรับบริษัทท่ีประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุนในบริษัทอ่ืน (holding company) 

ใหเปดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับคาตอบแทนของกรรมการและผูบริหารของบริษัทยอยที่เปนบริษัทที่ประกอบธุรกิจ

หลักในปที่ผานมา ตามแนวทางขางตนดวย 

  10.5  บุคลากร : ใหแสดงจํานวนพนักงานทั้งหมด และจํานวนพนักงานในแตละ 

สายงานหลัก และในกรณีท่ีบริษัทมีการเปล่ียนแปลงจํานวนพนักงานอยางมีนัยสําคัญ หรือมีขอพิพาท 

ดานแรงงานท่ีสําคัญในระยะ 3 ปที่ผานมา ใหอธิบายเหตุผลและนโยบายในเร่ืองดังกลาว รวมถึงความสัมพันธ

ระหวางผูบริหารและสหภาพแรงงาน (ถามี)  นอกจากนี้ ใหแสดงผลตอบแทนรวมของพนักงานและอธิบาย 

ลักษณะผลตอบแทนนั้น (เชน เปนเงินเดือน โบนัส เปนตน) รวมท้ังอธิบายนโยบายในการพัฒนาพนักงาน 

 

11.  การกํากับดูแลกิจการ   

 ใหบริษัทอธิบายการดําเนินการหรือการปฏิบัติการเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการท่ีมีสาระ 

สําคัญอยางนอยในเร่ืองดังตอไปน้ี  และในกรณีที่บริษัทมิไดมีการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

สําหรับบริษทัจดทะเบียนที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนดในเร่ืองใด ใหระบุเร่ืองที่ไมปฏิบัต ิ

พรอมทั้งแสดงเหตุผลประกอบดวย  ทั้งน้ี ในการแสดงเหตุผลประกอบดังกลาว บริษัทอาจเลือกใชวิธีอางอิง 

ไปยังคําอธิบายที่เกี่ยวของในหัวขออ่ืน หรือรายงานอ่ืนที่เปดเผยตอประชาชนทางเว็บไซตของบริษัทก็ได    

 11.1 นโยบายการกํากับดูแลกิจการ 

  ในกรณีที่บริษัทและบริษัทยอยมีการกาํหนดนโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ 

ใหระบุไวดวย (ถามี)  

 11.2 คณะกรรมการชุดยอย  

    (1) ใหอธิบายโครงสรางกรรมการบริษัทวา ประกอบดวยคณะกรรมการชุดยอย

ทั้งหมดกี่ชุด เชน คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกําหนด

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร เปนตน  และขอบเขตอํานาจหนาท่ีของกรรมการแตละชุด   

   (2) ใหระบุรายชื่อกรรมการตรวจสอบที่มีความรูและประสบการณในการสอบทาน 

งบการเงินของบริษัท และประสบการณในการสอบทานงบการเงินของกรรมการรายดังกลาวดวย 

     11.3   การสรรหาและแตงตั้งกรรมการและผูบริหารระดับสูงสุด 

    (1) กรรมการอิสระ 

     - ใหระบุหลักเกณฑในการคัดเลือกกรรมการอิสระ ไดแก คุณสมบัติ  

และกระบวนการสรรหา 

   - หากในรอบระยะเวลาบัญชีท่ีผานมา กรรมการอิสระมคีวามสัมพันธทางธุรกิจ 

หรือการใหบริการทางวิชาชีพ หรือบุคคลที่ไดรับแตงต้ังใหเปนกรรมการอิสระมีหรือเคยมีความสัมพันธ 

ทางธุรกิจหรือการใหบริการทางวิชาชีพ ในมูลคาเกินกวาหลักเกณฑที่กําหนด  ใหบริษัทเปดเผยลักษณะ

ความสัมพันธทางธุรกิจหรือการใหบริการทางวิชาชีพ ที่ทําใหบุคคลดังกลาวมีคุณสมบัติไมเปนไปตาม 
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หลักเกณฑที่กําหนด  เหตุผลและความจําเปนท่ียังคงหรือแตงตั้งใหบุคคลดังกลาวเปนกรรมการอิสระ รวมทั้ง

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่เห็นวา การเปนกรรมการอิสระของบุคคลดังกลาวไมมีผลกระทบตอ 

การปฏิบัติหนาที่และการใหความเห็นที่เปนอิสระ   

  (2) การสรรหากรรมการและผูบริหารระดับสูงสุด : ใหระบุวาวิธีการคัดเลือกบุคคล 

ที่จะแตงตั้งเปนกรรมการและผูบริหารระดับสูงสุดผานคณะกรรมการสรรหา (nominating committee) หรือไม 

จํานวนกรรมการท่ีมาจากผูถือหุนรายใหญแตละกลุม (ถามี) และใหอธิบายสิทธิของผูลงทุนรายยอย 

ในการแตงตั้งกรรมการ  
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 11.4  การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม 

   ใหบริษัทไมวาจะมีลักษณะเปนบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุน 

ในบริษัทอ่ืน (holding company) หรือเปนบริษัททั่วไปใหเปดเผยขอมูลที่มีสาระสําคัญดังตอไปนี้   

   (1) ใหอธิบายวาคณะกรรมการบริษัทมีกลไกในการกํากับดูแลท่ีทําใหสามารถ 

ควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน 

ในเงินลงทุนของบริษัทอยางไร เชน  

    -  มกีารสงบุคคลเพื่อเปนตัวแทนของบริษัทไปเปนกรรมการ ผูบริหาร  

หรือผูมีอํานาจควบคุม ในบริษัทดังกลาวอยางนอยตามสัดสวนการถือหุนหรือไม อยางไร  พรอมท้ัง 

ใหอธิบายวา บริษัทมีระเบียบปฏิบัติหรือขอกําหนดของบริษัทท่ีทําใหการสงตัวแทนดังกลาวจะตองไดรับ 

มตเิห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือไม อยางไร  

    -  การกําหนดขอบเขตอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ 

และผูบริหารท่ีเปนตัวแทนของบริษัทในบริษัทดังกลาวในการควบคุมหรือมีสวนรวมในการกําหนด 

นโยบายที่สําคัญตอการดําเนินธุรกิจ   

    -  กลไกในการกํากับดูแลที่มีผลใหการเปดเผยขอมูลฐานะการเงิน 

ซึ่งสินทรัพย หรือการทํารายการสําคัญอ่ืนใดของบริษัทดังกลาว ใหครบถวนถูกตอง  และใชหลักเกณฑ 

ที่เกี่ยวของกับการเปดเผยขอมูลและการทํารายการในลักษณะดังกลาวขางตนในทํานองเดียวกับหลักเกณฑ 

ของบริษัท 

    -  การกําหนดระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอใน 

บริษัทยอยที่เปนบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก และกลไกอ่ืนในการกํากับดูแลบริษัทยอยดังกลาว เชน การอนุมัติ

การเพิ่มทุนหรือลดทุน การเลิกบริษัทยอย เปนตน  

   ในกรณีที่เปนบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุนในบริษัทอ่ืน  

(holding company) ใหอธิบายกลไกการกาํกับดูแลขางตน พรอมท้ังระบุวาเปนไปตามหลักเกณฑท่ีเกี่ยวของ 

หรือไม อยางไร ดวย  

   (2) ใหเปดเผยขอตกลงระหวางบริษัทกับผูถือหุนอ่ืนในการบริหารจัดการบริษัทยอย

และบริษัทรวม (shareholders’ agreement) (ถามี)  โดยใหเปดเผยเฉพาะบริษัทยอยและบริษัทรวมที่มีนัยสําคัญ

ตอการดําเนินงานของกลุมบริษัทและเปนขอตกลงที่มีผลอยางมีสาระสําคัญตอการบริหารงาน หรือมีอํานาจ

ควบคุม หรือการแบงผลตอบแทนนอกเหนือจากผลตอบแทนตามสัดสวนการถือหุนปกติ 

 11.5  การดูแลเร่ืองการใชขอมูลภายใน   

     ใหอธิบายวาบริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผูบริหารในการนําขอมูล

ภายในของบริษัทไปใชเพื่อประโยชนสวนตน รวมท้ังเพ่ือการซ้ือขายหลักทรัพยโดยเฉพาะในชวง 1 เดือน

กอนท่ีงบการเงินเผยแพรตอสาธารณชนหรือไมอยางไร (เชน การกําหนดใหกรรมการและผูบริหารรายงาน 

การซื้อขายหลักทรัพย และมาตรการลงโทษหากบริษัทพบวา มีการนําขอมูลภายในไปใชเพื่อประโยชนสวนตน 

เปนตน) เพื่อใหผูลงทุนเห็นภาพวาบริษัทมีมาตรการปองกันการที่กรรมการและผูบริหารใชประโยชน 

จากขอมูลภายในอยางไร 
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 11.6  คาตอบแทนของผูสอบบัญชี 

  ใหแสดงคาตอบแทนที่ผูสอบบัญชี สํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด  

และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกับผูสอบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด ไดรับจาก 

บริษัทและบริษัทยอย โดยใหระบุแยกเปน  

(1) คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) 

(2) คาบริการอ่ืน (non-audit fee) 

       การเปดเผยคาบริการอ่ืนใหแสดงขอมูลของคาบริการอ่ืนท่ีไดจายไปแลว 

ในรอบปบัญชีท่ีผานมา และคาบริการอ่ืนท่ีจะตองจายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงท่ียังใหบริการ 

ไมแลวเสร็จในรอบปบัญชีท่ีผานมา และประเภทของการใหบริการอ่ืน 

 หมายเหตุ 

 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกับผูสอบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชี 

สังกัด ใหรวมถึง 

(ก) คูสมรสและบุตรท่ียังตองพึ่งพิงหรืออยูในอุปการะของผูสอบบัญชี 

(ข) กิจการที่มีอํานาจควบคุมสํานักงานสอบบัญชี  กิจการท่ีถูกควบคุมโดย 

สํานักงานสอบบัญชี  และกิจการที่อยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับสํานักงานสอบบัญชี ไมวาจะเปน 

โดยทางตรงหรือทางออม 

(ค) กิจการที่อยูภายใตอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญของสํานักงานสอบบัญชี 

(ง) หุนสวนหรือเทียบเทาของสํานักงานสอบบัญชี 

(จ) คูสมรสและบุตรท่ียังตองพึ่งพิงหรืออยูในอุปการะของบุคคลตาม (ง) 

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

อยางเปนสาระสําคัญ ไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม 

 เพื่อประโยชนในการพิจารณาลักษณะของการควบคุมหรือการมีอิทธิพลอยางเปน

สาระสําคัญที่จะเขาขายเปนบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกับผูสอบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชีขางตน  

ใหนํานิยามตามมาตรฐานการบัญชีวาดวยเรื่องการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 

มาใชบังคับ 

 11.7 การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีในเร่ืองอ่ืน ๆ 

  ใหอธิบายวาที่ผานมาบริษัทมีการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีสําหรับ 

บริษัทจดทะเบียนตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนดในเร่ืองอ่ืน ๆ นอกจากเรื่องที่เปดเผย

ไวขางตนหรือไม  หากมีเร่ืองใดท่ีบริษัทมิไดมีการปฏิบัติตามหลักการดังกลาว ใหระบุเร่ืองท่ีไมปฏิบัติน้ัน 

พรอมทั้งแสดงเหตุผลประกอบ  ท้ังน้ี ในการแสดงเหตุผลประกอบดังกลาว บริษัทอาจเลือกใชวิธีอางอิง 

ไปยังคําอธิบายที่เกี่ยวของในหัวขออ่ืน หรือรายงานอ่ืนท่ีเปดเผยตอประชาชนทางเว็บไซตของบริษัทก็ได 
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12.  ความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR) 

 ใหเปดเผยนโยบายและการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทยอย ที่แสดงถึงความรับผิดชอบ 

ตอสังคม สิ่งแวดลอม เพื่อความย่ังยืนของกิจการและสังคมโดยรวม ซึ่งเปนสวนหน่ึงในการดําเนินธุรกิจปกติ  

(in-process)  ตั้งแตการกําหนดวิสัยทัศน เปาหมาย กลยุทธ การประเมินความเส่ียงในการประกอบธุรกิจ   

และสะทอนออกมาในการดําเนินงาน เชน การออกแบบผลิตภัณฑ  การจัดหาวัตถุดิบ  การออกแบบกระบวน 

การผลิต  การปฏิบัติตอพนักงานลูกจาง  การแขงขัน  การปฏิบัติตอลูกคา ฯลฯ  โดยอยางนอย ควรมีการดูแล

ติดตามใหเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ  และใหเปดเผยขอเท็จจริงกรณีท่ีบริษัทหรือบริษัทยอยมีการดําเนิน 

ธุรกิจที่มีผลกระทบตอความรับผิดชอบตอสังคมในชวงปท่ีผานมา  พรอมท้ังอธิบายเหตุผล ผลกระทบตอ 

บริษัทหรือบริษัทยอย การแกไข และแนวทางตรวจสอบปองกันในอนาคตดวย 

 สวนกรณีที่บริษัทมีการบริจาคชวยเหลือสังคมในรูปแบบตาง ๆ ที่นอกเหนือจากการดําเนิน

ธุรกิจปกติ (after process)  ซ่ึงเปนประโยชนตอสังคมและสิ่งแวดลอม บริษัทอาจเปดเผยกรณีดังกลาวไวดวย 

ก็ได  โดยใหแยกจากเร่ืองความรับผิดชอบตอสังคมท่ีเปนสวนหนึ่งในการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัท 

หรือบริษัทยอย 
 

 แนวปฏิบัติ ในการเปดเผยขอมูลและจัดทํารายงานตามหัวขอน้ี 

 แนวทางเกี่ยวกับ “ความรับผิดชอบตอสังคม”   

 เน่ืองจากคําวา “ความรับผิดชอบตอสังคม” มีความหมายกวาง การเปดเผยขอมูลในหัวขอน้ี 

จึงใหคํานึงถึงแนวทางความรับผิดชอบตอสังคมของกิจการท่ีจัดทําโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

ซึ่งปจจุบันกําหนดหลักการไวดังนี้ (“หลักการ 8 ขอ”)3 

(1) การประกอบกิจการดวยความเปนธรรม  

(2) การตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น 

(3) การเคารพสิทธิมนุษยชน  

(4) การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม  

(5) ความรับผิดชอบตอผูบริโภค  

(6) การดูแลรักษาส่ิงแวดลอม  

(7) การรวมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 

(8) การมีนวัตกรรมและเผยแพรนวัตกรรมซึ่งไดจากการดําเนินงานที่มีความรับผิดชอบตอ 

สังคม สิ่งแวดลอม และผูมีสวนไดเสีย 

  การเลือกเร่ืองที่จะดําเนินการและนํามาเปดเผย  แตละบริษัทมักมีการดําเนินงานดวย 

ความรับผิดชอบตอสังคมตามหลักการขางตนอยูแลว จึงสามารถนําเรื่องท่ีดําเนินการอยูแลวมาเปดเผยได  

                                         
3 หลักการตามแนวทางความรับผิดชอบตอสังคมของกิจการท่ีจัดทําโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมี 10 ขอ 

   หลักการ 8 ขอขางตน คือ หลักการ 10 ขอดังกลาวท่ีไมรวม 2 หัวขอ คือ การกํากับดูแลกิจการท่ีดี ซ่ึงไดกําหนดให 

   เปดเผยแยกตางหากภายใตหัวขอ “การกํากับดูแลกิจการ” ของแบบแสดงรายการขอมูลนี้แลว  และหัวขอรายงาน 

   ดานสังคม/ส่ิงแวดลอม ซ่ึงคือการเปดเผยในหัวขอนี้อยูแลว 
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  สําหรับบริษัทท่ีมีความพรอมในการดําเนินการขั้นตอไป  หากเลือกเร่ืองที่จะใหความสําคัญ 

และนํามากําหนดเปนเปาหมายเชิงกลยุทธในการดําเนินงานในเชิงรุก และรายงานความคืบหนาได ก็จะเปน

ประโยชนย่ิงขึ้นตอการดําเนินธุรกิจอยางยั่งยืนของบริษัทหรือบริษัทยอยน้ันเอง  โดยเรื่องท่ีเลือกดังกลาว  

ควรเปนเร่ืองท่ีสําคัญตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท เชน เปนเรื่องท่ีมีความเสี่ยงอยางมีนัยสําคัญตอการดําเนิน

ธุรกิจหลัก  หรือมีผลกระทบตอผูมีสวนไดเสีย (stakeholders) ที่มีนัยสําคัญ เปนตน  ทั้งน้ี บริษัทควรคํานึงถึง

แนวทางการจัดทํารายงานแหงความย่ังยืนท่ีจัดทําโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือตามมาตรฐานสากล

อ่ืน เชน กรอบการจัดทํารายงานขององคกรแหงความริเร่ิมวาดวยการรายงานสากล (Global Reporting Initiative: 

GRI) เปนตน ประกอบการเปดเผยขอมูลในหัวขอน้ีดวย   

รูปแบบการเปดเผยขอมูล  บริษัทอาจเปดเผยหรือจัดทํารายงานโดยมีสาระสําคัญตามที่กําหนด 

ตามหัวขอน้ี ดวยวิธีใดดังตอไปน้ีก็ได  

 (ก)  เปดเผยขอมูลภายใตหัวขอน้ีในแบบแสดงรายการขอมูล   

 (ข)  อางอิงไปยังรายงานที่จัดทําแยกเลมทีเ่ปดเผยในเว็บไซตของบริษัท   

 (ค)  เปดเผยสาระสําคัญโดยรวมอยูกับขอมูลการดําเนินงานอ่ืน ๆ ของบริษัท โดยอธิบาย

กระบวนการจัดทํารายงานไวในหัวขอน้ี 

สาระสําคัญของขอมูลท่ีเปดเผย  ใหเปดเผยขอมูลอยางนอยในเรื่องดังตอไปนี้   

12.1  นโยบายภาพรวม : ใหอธิบายวาคณะกรรมการบริษัทมีนโยบายใหการดําเนินธุรกิจ 

ของบริษัทและบริษัทยอยเปนไปดวยความรับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอม และกลุมผูมีสวนไดเสีย (stakeholders)  

ตามหลักการ 8 ขอ อยางไร โดยควรระบุวิสัยทัศน ภารกิจ กลยุทธที่นําไปสูความยั่งยืนไวดวย   

  12.2  การดําเนินงานและการจัดทํารายงาน : ใหอธิบายในเร่ืองดังนี้    

  (1)  กระบวนการจัดทํารายงาน  เชน อธิบายถึงการกําหนดหลักการ และกลุมผูมีสวนไดเสีย 

ที่บริษัทใหความสําคัญในการดําเนินการ  มาตรฐานการเปดเผยขอมูลท่ีใช เปนตน  ท้ังนี้ ในกรณีที่บริษัทเลือก

ดําเนินการและการจัดทํารายงานตามมาตรฐานสากล ใหระบุชื่อองคกร หรือมาตรฐานสากลที่ใชดําเนินการ 

และการจัดทํารายงานดังกลาวไวดวย  

  (2)  การดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบายที่บริษัทไดเปดเผยไว เชน การออกแบบ

ผลิตภัณฑ  การจัดหาวัตถุดิบ การออกแบบกระบวนการผลิต  การปฏิบัติตอพนักงานลูกจาง  นโยบายการ

แขงขัน ฯลฯ เปนไปดวยความเปนธรรม การรักษาส่ิงแวดลอม การปองกันการมีสวนรวมกับการคอรรัปชั่น   

การเคารพสิทธิของผูมีสวนไดเสีย อยางไร  หรือในการดูแลรักษาส่ิงแวดลอม การปองกันการมีสวนรวมกับ 

การคอรรัปชั่น ฯลฯ  บริษัทไดดําเนินการอยางไรใหเปนไปตามหลักการดังกลาว ตั้งแตการประเมินความเสี่ยง 

การกําหนดแนวปฏิบัติ การส่ือสารกับพนักงานและลูกจาง การตรวจสอบการปฏิบัติ เปนตน  ทั้งนี้ ในกรณี 

ที่บริษัทมีขอมูลตัวชี้วัดการดําเนินการดังกลาว บริษัทควรระบุขอมูลไวดวย 

 12.3  การดําเนินธุรกิจที่มีผลกระทบตอความรับผิดชอบตอสังคม (ถามี) :  หากมีกรณี

ดังตอไปน้ี  เกิดขึ้นกับบริษัทหรือบริษัทยอยในชวงปที่ผานมา ใหเปดเผยขอเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีน้ัน พรอมทั้ง

อธิบายเหตุผล ผลกระทบตอบริษัทหรือบริษัทยอย การแกไข และแนวทางตรวจสอบปองกันในอนาคตดวย  
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  (1)  บริษัทและบริษัทยอยถูกตรวจสอบหรืออยูระหวางถูกตรวจสอบโดยหนวยงาน 

ที่มีอํานาจหนาที่วาการดําเนินงานของบริษัทหรือบริษัทยอยมีการฝาฝนกฎหมายในเร่ืองเกี่ยวกับหลักการ 8 ขอ  

อยางมีนัยสําคัญ  ทั้งนี้ หากเร่ืองดังกลาวอยูระหวางการพิจารณาในชั้นศาล บริษัทหรือบริษัทยอยตกเปนคูความ 

หรือคูกรณี บริษัทอาจเปดเผยโดยอางอิงไปยังหัวขอขอพิพาททางกฎหมายก็ได 

  (2)  การดําเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอยมีสวนหรือถูกกลาวหาวามีผลกระทบ 

ดานลบตอสังคม สิ่งแวดลอม หรือไมเปนไปตามหลักการ 8 ขอ โดยเฉพาะกรณีที่ปรากฏเปนขาวตอสาธารณชน 

และเปนกรณีที่อาจกระทบตอการประกอบธุรกิจ ชื่อเสียง หรือความนาเชื่อถือ ของบริษัทหรือบริษัทยอย  

อยางมีนัยสําคัญ 

 12.4  กิจกรรมเพ่ือประโยชนตอสังคมและสิ่งแวดลอม (after process)  บริษัทอาจเปดเผย

กิจกรรมดังกลาวของบริษัทหรือบริษัทยอยในรอบปที่ผานมาไวดวยก็ได 

 แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปองกันการมีสวนเกี่ยวของกับการคอรรัปชั่น 

  บริษัทควรเปดเผยการดําเนินการเกี่ยวกับการปองกันมิใหการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

และบริษัทยอย มีสวนเกี่ยวของกับการคอรรัปชั่นเปนหัวขอแยกตางหากจากหัวขอความรับผิดชอบตอสังคม

ของกิจการ โดยควรเปดเผยขอมูลในเรื่องดังตอไปนี้ 

  นโยบาย  ควรเปดเผยมติคณะกรรมการบริษัท ในเร่ืองนโยบายการดําเนินธุรกิจของบริษัท

และบริษัทยอยที่จะไมมีสวนเกี่ยวของกับการคอรรัปชั่น ไมวาดวยการเรียก รับ และจายสินบน โดยอาจจะ 

ระบุขอบเขตการดําเนินการดวยก็ได 

                         ในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษัทไมมมีติในเรื่องดังกลาวหรือยังไมดําเนินการ ควรเสนอให

คณะกรรมการบริษัทมีมติรับทราบดวยวา คณะกรรมการมหีนาที่ดูแลใหบริษัทปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย 

โดยกฎหมายดังกลาวรวมถึง กฎหมายเกี่ยวกับการหามจายสินบน หรือการสนับสนุนการทุจริตคอรรัปชั่น  

และหนาท่ีดูแลขางตน รวมถึงการดูแลใหมีการดําเนินการในเร่ืองท่ีระบุในหัวขอ “การดําเนินการ” ดวย   

โดยควรเสนอใหคณะกรรมการทบทวนการมีความเหมาะสมในการมีนโยบายขางตนอยางนอยทุกป 

 ในกรณีท่ีบริษัทมีการประกาศเจตนารมณท่ีจะเขารวมกับองคกรใด หรือคณะกรรมการบริษัท 

มีเจตนารมณท่ีจะดําเนินการเพื่อตอตานการคอรรัปชั่นในสังคม อาจระบุไวดวยก็ได  

  การดําเนินการ   ควรระบุการดําเนินการของบริษัทเพื่อใหเปนไปตามนโยบายในการปองกัน 

การมีสวนเกี่ยวของกับการคอรรัปชั่นที่ไดดําเนินการแลว ในเรื่องตอไปน้ี 

 (1)  การประเมินความเสี่ยงของธุรกิจ เพื่อระบุการดําเนินงานของบริษัทหรือบริษัทยอย  

ที่มีความเสี่ยงวาอาจมีสวนเกี่ยวของกับการคอรรัปชั่น    

 (2)  การกําหนดแนวปฏิบัติเพื่อควบคุม ปองกัน และติดตามความเส่ียงจากการคอรรัปชั่น 

 (3)  การสื่อสารและฝกอบรมแกพนักงานเพื่อใหความรูเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติ 

ในการตอตานคอรรัปชั่น  

 (4)  แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการตอตานการคอรรัปชั่น  

 (5)  การใหคณะกรรมการตรวจสอบหรือผูสอบบัญชีที่สํานักงานใหความเห็นชอบ สอบทาน 

ความครบถวนเพียงพอของกระบวนการทั้งหมด 
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  ทั้งนี้ บริษัทอาจเปดเผยขอมูลขางตนดวยการอางอิงไปยังขอมูลหรือเอกสารท่ีเปดเผย 

ในเว็บไซตของบริษัทก็ได และหากบริษัทเขารวมโครงการตอตานคอรรัปชั่นที่กําหนดใหบริษัทตองมี

กระบวนการในทํานองเดียวกันน้ี บริษัทสามารถเปดเผยการดําเนินการหรือความคืบหนาดวยการอางอิง 

การดําเนินการตามโครงการนั้น ๆ ได 

 

13.  การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 

 13.1     ใหสรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท 

ในเรื่องดังตอไปน้ี  ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการบริษัทใชแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 

(ซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการความเส่ียง)4 ที่จัดไวบนเว็บไซตของสํานักงาน เพื่อประกอบการประเมิน 

ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทดวย 

   (1) ความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัท  

และการจัดใหมีบุคลากรอยางเพียงพอที่จะดําเนินการดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพรวมท้ังการติดตาม

ควบคุมดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยวา สามารถปองกันทรัพยสินของบริษัทและบริษัทยอยจากการที่

กรรมการหรือผูบริหารนําไปใชโดยมิชอบหรือโดยไมมีอํานาจหรือไม  

   (2) ใหอธิบายวาที่ผานมาบริษัทมีขอบกพรองเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน 

เร่ืองใดบาง  ถามี บริษัทไดแกไขขอบกพรองดังกลาวเสร็จส้ินแลวหรือไม เพราะเหตุใด 

 13.2  ใหระบุความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่มีความเห็นแตกตางไปจาก

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท หรือผูสอบบัญชีมีขอสังเกตเกี่ยวกับการควบคุมภายในประการใด  

ใหระบุไวดวย  ท้ังนี้ ใหแนบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (ไมวาจะมีความเห็นเปนเชนใด)  

เปนเอกสารแนบทายแบบแสดงรายการขอมูลนี้ดวย 

 13.3  หัวหนางานตรวจสอบภายในและหัวหนางานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท 

  (1) ใหระบุชื่อผูดํารงตําแหนงหัวหนางานตรวจสอบภายในของบริษัท และกรณีที่มี 

ผูดํารงตําแหนงหัวหนางานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance) ใหระบุดวย   

   หากบริษัทใชบริการหนวยงานภายนอก (outsource) ในการทําหนาที่ดังกลาว  

ใหระบุชื่อของกิจการหรือบุคคลท่ีไดรับแตงตั้งจากบริษัทใหปฏิบัติหนาที่ดังกลาว  พรอมท้ังชื่อบุคคล 

ที่ไดรับมอบหมายจากกิจการที่สังกัดนั้นใหปฏิบัติหนาท่ีดังกลาวดวย 

   ท้ังน้ี ใหแนบขอมูลของผูดํารงตําแหนงดังกลาวตามรายละเอียดที่ปรากฏ 

ในเอกสารแนบ 3 ดวย 

                                         
4 กรอบแนวทางปฏิบัติดานการควบคุมภายในของ the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway  

  Commission  : COSO) กําหนดองคประกอบหลักท่ีจําเปนในการควบคุมภายในไว 5 ดาน ไดแก (1) การควบคุมภายใน 

  องคกร (Control Environment)  (2) การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment)  (3) การควบคุมการปฏิบัติงาน    

  (Control Activities) (4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล (Information & Communication) และ (5) ระบบ 

  การติดตาม (Monitoring Activities) 
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  (2) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบวา ไดดูแลใหผูดํารงตําแหนงหัวหนางาน

ตรวจสอบภายในมีวุฒิการศึกษา ประสบการณ การอบรม ที่เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหนาที่ดังกลาวแลว

หรือไม อยางไร 

  (3) การแตงตั้ง ถอดถอน และโยกยายผูดํารงตําแหนงหัวหนางานตรวจสอบภายใน

ตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบหรือไม  กรณีที่ไมไดเปนหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัทมีแนวปฏิบัติอยางไร   

 

14.  รายการระหวางกัน (ถามี) 

 ใหเปดเผยรายการระหวางกันในปที่ผานมา และไตรมาสลาสุด5 โดยมีรายละเอียดดังนี้  

(1) ระบุชื่อกลุมบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ลักษณะความสัมพันธ (เชน เปนบิดาของ 

ผูถือหุนรายใหญ เปนบริษัทที่ผูถือหุนรายใหญถือหุนรอยละสามสิบ) และเปดเผยขอมูลรายการระหวางกัน  

เชน ลักษณะ ปริมาณ เงื่อนไขของรายการระหวางกัน อัตราดอกเบี้ย ราคาซื้อ ราคาขาย มูลคาของรายการ 

ระหวางกัน หรือคาเชาที่เกิดขึ้นจริง พรอมทั้งแสดงราคาประเมิน หรืออัตราคาเชา ท่ีประเมินโดยบุคคลที่สาม 

หรือแสดงไดวาเปนราคาที่เปนธรรม  ทั้งนี้ หากเปนรายการระหวางกันกับบริษัทรวมหรือบริษัทยอยท่ีมี 

กรรมการ ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ และผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทท่ีออกหลักทรัพยถือหุนรวมกัน 

ไมเกินรอยละสิบ จะไมเปดเผยขอมูลนั้นก็ได 

 (2) สําหรับรายการท่ีเกิดขึ้นในปลาสุดและไตรมาสลาสุดดวย ใหอธิบายความจําเปน 

และความสมเหตุสมผลของรายการดังกลาววาเปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทแลวหรือไม อยางไร  

โดยใหจัดใหมีความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องดังกลาวดวย 

 (3) อธิบายมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน และใหระบุวา 

กรรมการ ผูบริหาร หรือผูถือหุน ท่ีมีสวนไดเสียในเร่ืองนั้น มีสวนในการอนุมัติหรือไม และมีการดูแล 

เร่ืองดังกลาวอยางไร 

 (4) อธิบายนโยบายและแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต 

(5) ในกรณีที่มีการแสดงราคาประเมินประกอบการทํารายการระหวางกัน  

ใหบริษัทเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับทรัพยสินท่ีมีการประเมินและราคาประเมิน พรอมท้ังใหแนบขอมูล 

เกี่ยวกับการประเมินราคาดังกลาว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 4 

 หมายเหตุ  

(1) หากหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทไดเปดเผยรายการระหวางกันตาม (1) 

ครบถวนแลว ไมตองเปดเผยขอมูลใน (1) ซ้ําในสวนนี้ แตใหอางอิงไปถึงหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ที่เกี่ยวของ 

                                         
5  สําหรับบริษัททีย่ื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย โดยมีงบการเงินหรืองบการเงินรวมประจํา 

งวดปบัญชีท่ีส้ินสุดในหรือหลังวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เปนงบการเงินหรืองบการเงินรวมประจํางวดปบัญชีลาสุด 

กอนย่ืนแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย  ใหเปดเผยรายการระหวางกันในชวง 3 ป ท่ีผานมา  

และไตรมาสลาสุด  
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(2) หากบุคคลที่อาจมีความขัดแยงถือหุนในบริษัทยอยหรือบริษัทรวมรวมกันเกินกวา 

รอยละ 10 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัทดังกลาว ใหอธิบายเหตุผลประกอบที่ใหบุคคลท่ีอาจ 

มีความขัดแยงถือหุนในบริษัทดังกลาวแทนการถือหุนของบริษัทโดยตรงดวย 

 



           สวนที่ 2.4 

ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

 

15. ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ  

 ใหสรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงานในระยะ 3 ปท่ีผานมา (หรือเทาที่มีการดําเนินงานจริง) 

และไตรมาสลาสุดของปปจจุบัน โดยใหแสดงขอมูล ดังนี ้

  (ก) ใหสรุปรายงานการสอบบัญชี 

 (ข) ตารางสรุปงบการเงินรวมหรืองบการเงิน (ในกรณีที่ไมมีบริษัทยอย) โดยใหเลือกแสดง

เฉพาะรายการที่มีนัยสําคัญ  

 (ค) ใหแสดงอัตราสวนทางการเงินที่สําคัญที่สะทอนถึงฐานะการเงิน และผลการดําเนินงาน

ในธุรกิจหลักของบริษัทและบริษัทยอย 

 นอกจากน้ี ใหแนบงบการเงินและรายงานการสอบบัญชีสําหรับงวด (ตรวจสอบแลว)  

3 ปที่ผานมา (หรือเทาที่มีการดําเนินงานจริง) และไตรมาสลาสุดของปปจจุบัน ของบริษัทและงบการเงินรวม 

ไวทายแบบแสดงรายการขอมูลดวย 

 ทั้งนี้ ในกรณีที่งบการเงินของบริษัทแสดงสกุลเงินท่ีไมใชสกุลเงินบาท ใหบริษัทแสดงอัตรา

แลกเปล่ียนของสกุลเงินดังกลาวเทียบกับสกุลเงินบาทโดยใชอัตราอางอิงที่เหมาะสม รวมท้ังในการเปดเผย

ขอมูลทางการเงินที่สําคัญในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย ใหแสดงขอมูลดังกลาว 

ทั้งในสกุลเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปล่ียนอางอิงดังกลาว และสกุลเงินที่แสดงในงบการเงินดวย 

 หมายเหตุ 

 (1) ในกรณีท่ีบริษัทท่ีออกหลักทรัพยมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการถือหุนหรือโครงสราง 

การดําเนินงาน หรือขนาดของธุรกิจของบริษัทหรือบริษัทยอยอยางมีนัยสําคัญ และงบการเงินขางตนไมสะทอน 

ผลการดําเนินงานหรือฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทยอยตามโครงสรางใหม ใหบริษัทจัดทํางบการเงินรวม 

เสมือนบริษัทไดจัดโครงสรางใหมในลักษณะที่ใหขอมูลที่เปนประโยชนตอผูลงทุน โดยหากตองตั้งสมมติฐาน

เพ่ิมเตมิใหระบุดวย  ทั้งน้ี ตองจัดใหมีผูสอบบัญชีที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานตรวจสอบและแสดงความเห็น 

หรือแสดงความเชื่อมั่น ตองบการเงินรวมเสมือนดังกลาวแลวแตกรณี เวนแตไมสามารถจัดทําได ใหระบุเหตุผล

หรือแสดงขอมูลอื่นที่เปนประโยชนเพิ่มเติมดวย 

 (2) การจัดทําประมาณการงบการเงนิในแบบแสดงรายการขอมูลนี้ใหเปนไปตามความสมัครใจ

ของบริษัท และจะจัดทําเปนระยะเวลาใดก็ได แตหากประสงคจะจัดทําและเปดเผย บริษัทและท่ีปรึกษาทางการเงิน

ตองจัดทําประมาณการดวยความระมัดระวัง เพ่ือใหมั่นใจวาสมมติฐานที่ใชจัดทําประมาณการน้ันสมเหตุสมผล 

โดยตองแสดงสมมติฐานพรอมทั้งคําอธิบายไวอยางชัดเจนดวย และในการจัดทําแบบรายการขอมูลประจําป  

บริษัทตองอธิบายวาผลการดําเนินงานและฐานะการเงินที่เกิดขึ้นจริง แตกตางจากประมาณการท่ีทําไวอยางไร  

ทั้งนี้ หากประมาณการดังกลาวจัดทําขึ้นโดยมีเหตุอันควรทราบอยูแลววา สมมติฐานน้ันไมสมเหตุสมผล  

แบบแสดงรายการขอมูลดังกลาวอาจเขาขายแสดงขอมูลท่ีเปนเท็จหรือปกปดขอมูลที่ควรตองแจง 

ในสาระสําคัญ ซึ่งบริษัท (และที่ปรึกษาทางการเงิน) อาจเขาขายฝาฝนมาตรา 278 แหงพระราชบัญญัติ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535  
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  อน่ึง หากบริษัทประสงคจะเปดเผยหรือเผยแพรขอมูลใด ๆ ที่เกี่ยวกับแนวโนมหรือ 

ประมาณการผลการดําเนินงานของบริษัทในเชิงตัวเลขตอผูลงทุน บริษัทตองจัดทําและแสดงประมาณการดังกลาว

ในแบบแสดงรายการขอมูลดวย ไมเชนนัน้บริษัทอาจเขาขายฝาฝนมาตรา 77 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยฯ  

 

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

 ใหเปดเผยการวิเคราะหและอธิบายถึงการดําเนินงานและฐานะทางการเงินในมุมมองของ 

ฝายจัดการ โดยระบุสาเหตุและปจจัยที่เกี่ยวของดวย อยางนอยในประเด็นดังตอไปนี้  ทั้งนี้ สามารถใชกราฟ 

หรือภาพประกอบการอธิบายตามความเหมาะสมดวยก็ได และในกรณีท่ีบริษัทมีสายผลิตภัณฑหรือกลุมธุรกิจ

มากกวา 1 สาย/กลุม ใหวิเคราะหและอธิบายถึงการดําเนินการในแตละสายผลิตภัณฑหรือกลุมธุรกิจที่มี

นัยสําคัญดวย  

 16.1 ใหวิเคราะหการดําเนินงานและฐานะทางการเงิน การเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญ ปจจัย 

ที่เปนสาเหตุหรือมีผลตอฐานะการเงิน การดําเนินงาน หรือการเปลี่ยนแปลงดังกลาว ในชวงปท่ีผานมา   

โดยใหอธิบายเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน (benchmark) ที่สําคัญดวย   

  -  การวิเคราะหขางตน ใหอธิบายสําหรับปที่ผานมาและปปจจุบันจนถึงไตรมาสลาสุด 

สําหรับงบการเงินในชวง 2 ปกอนหนานี้ ใหอธิบายประกอบเฉพาะกรณีที่ฐานะการเงินหรือผลการดําเนินงาน

ดังกลาวมีผลกระทบตอฐานะการเงินหรือผลการดําเนินงานปจจุบันของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ   

  -  เพื่อใหผูลงทุนเขาใจผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท  ขอใหอธิบาย 

อยางนอยเกี่ยวกับภาพรวมของการดําเนินงาน ผลกระทบจากเหตุการณสําคัญหรือปจจัยสําคัญ เชน การรวม

ธุรกิจหรือกิจการ การยกเลิกหรือหยุดการดําเนินธุรกิจ การไดมาหรือจําหนายไปซ่ึงสินทรัพยที่มีนัยสําคัญ   

ผลการดําเนินงานและความสามารถในการทํากําไร สภาพคลองและแหลงเงินทุนของบริษัท คุณภาพของ

สินทรัพย การบริหารจัดการธุรกรรมนอกงบดุล การเปล่ียนแปลงหรือการเลือกใชนโยบายการบัญชีที่มี

นัยสําคัญ ขอสังเกตของผูสอบบัญชีหรือความเห็นของผูสอบบัญชีอยางมีเง่ือนไขตอรายการบัญชีที่เปน

สาระสําคัญ (ถามี)  รวมถึงผลการปฏิบัติตามแผนการดําเนินธุรกิจและเปาหมายท่ีไดกําหนดไวเชื่อมโยง 

กับขอมูลทางการเงิน   

 -  หากบริษัทเคยแจงแผนการดําเนินงานหรือประมาณการงบการเงินไวใน 

แบบแสดงรายการขอมูลหรือแบบแสดงรายการขอมูลประจําป ใหอธิบายผลการปฏิบัติตามแผนดังกลาวดวย  

-  ในกรณีบริษัทมีการออกตราสารหน้ี ซึ่งมีขอกําหนดใหบริษัทตองดํารงอัตราสวน 

ทางการเงิน ใหบริษัทเปดเผยวา บริษัทสามารถดํารงอัตราสวนดังกลาวไดตามขอกําหนดหรือไม  (แสดงขอมูล

อัตราสวนทางการเงินตามงบการเงินประจํางวดการบัญชีลาสุดเปรียบเทียบกับอัตราสวนท่ีตองดํารงขางตน)   

ในกรณีท่ีบริษัทไมสามารถดํารงอัตราสวนไดตามขอกําหนด ใหระบุผลกระทบและการดําเนินการของบริษทั 

 16.2 ใหอธิบายปจจัยหรือเหตุการณที่อาจมีผลตอฐานะการเงินหรือการดําเนนิงาน 

อยางมีนัยสําคัญในอนาคต (forward looking) ไมวาจะเปนปจจัยภายนอก เชน แนวโนมภาวะเศรษฐกิจ  

ความเปลี่ยนแปลงของภาวะตลาดหรืออุตสาหกรรม และปจจัยภายใน เชน นโยบาย กลยุทธ การบริหารงาน 

ของบริษัท การเปล่ียนแปลงขอตกลงทางธุรกิจที่อาจกระทบตอการดําเนินงาน รวมท้ังปจจัยอ่ืน ๆ เพื่อให 

ผูลงทุนสามารถเขาใจและวิเคราะหทิศทางการดําเนินงานของบริษัทในอนาคตได 
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  ท้ังน้ี ในกรณีท่ีบริษัทมีโครงการหรือการวิจัยพัฒนาที่จะกระทบตอผลการดําเนินงาน 

และฐานะการเงินในอนาคตอันใกล (ประมาณ 1 ป)  ใหบริษัทอธิบายรายละเอียดของโครงการหรือการวิจัย 

และพัฒนาดังกลาว เชน  ลักษณะโครงการ  ผลิตภัณฑใหม หรือการปรับปรุงผลิตภัณฑเดิม ความคืบหนา   

ผลกระทบที่อาจมีตอผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน  



           สวนที่ 2.5 

ขอมูลเปรียบเทียบกฎหมายและกฎเกณฑของตางประเทศ 

 

เปดเผยขอมูลเปรียบเทียบกฎหมายและกฎเกณฑของตางประเทศที่ใชบังคับกับบริษัท ในสวนที่

เกี่ยวกับหลักเกณฑการบริหารกิจการของบริษัทและการคุมครองผูถือหุนในเร่ืองท่ีสําคัญ กับกฎหมาย 

และกฎเกณฑที่กํากับดูแลบริษัทมหาชนจํากดัของประเทศไทยในเร่ืองดังกลาว หรือกลไกที่จัดใหมีขึ้น 

เพื่อใหการบริหารกิจการของบริษัทและการคุมครองผูถือหุนในเร่ืองท่ีสําคัญเทียบเคียงไดกับกฎหมาย 

และกฎเกณฑที่กํากับดูแลบริษัทมหาชนจํากัดของประเทศไทย (ถามี) 



สวนท่ี 3 

ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย 

 

1. รายละเอียดของหลักทรัพยที่เสนอขาย 

        ในกรณีหลักทรัพยที่เสนอขายมีรายละเอียดอื่นที่สําคัญที่ควรอธิบายเพ่ิมเติมจากขอมูล 

ในหนาแรกเพื่อใหผูลงทุนเขาใจลักษณะของหลักทรัพยที่เสนอขาย ใหสรุปลักษณะสําคัญของหลักทรัพย 

ที่เสนอขายเพิ่มเติมดวย เชน  กรณีเสนอขายหุนเดิมพรอมหุนที่ออกใหม ใหระบุจํานวนและสัดสวนดวย 

2. ขอจํากัดการโอนหลักทรัพยที่เสนอขาย (ถามี เชน ขอจํากัดการโอนหลักทรัพยที่ได 

จดทะเบียนไวกับสํานักงาน เปนตน) 

3. ที่มาของการกําหนดราคาหลักทรัพยที่เสนอขาย 

กรณีการเสนอขายหุนที่ออกใหมที่ยังไมมตีลาดรอง หรือการเสนอขายหุนที่มีตลาดรอง

แตราคาเสนอขายหุน แตกตางจากราคาหุนในตลาดรองอยางมีนัยสําคัญ ใหอธิบายท่ีมาของการกําหนดราคา

เสนอขายหลักทรัพยดังกลาว 

4. ขอมูลทางการเงินเพ่ือประกอบการประเมินราคาหุนท่ีเสนอขาย 

กรณีการเสนอขายหุนที่ออกใหม ใหแสดงขอมูลสถิติหรืออัตราสวนทางการเงิน 

ที่สามารถสะทอนราคาของหุนท่ีออกใหม เชน อัตราสวนราคาตอกําไรตอหุน (price-earning ratio)  

อัตราสวนเงินปนผล ตอบแทน (dividend yield) หรืออัตราสวนทางการเงินอ่ืนใดที่สามารถสะทอนราคาหุน 

ตามความเหมาะสมของแตละอุตสาหกรรม เปนตน โดยใหแสดงขอมูลเปรียบเทียบกับขอมูลของบริษัทอ่ืน 

ในกลุมอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีลักษณะของการประกอบธุรกิจท่ีใกลเคียงกัน  ท้ังนี้ ใหแสดงสมมติฐาน 

ในการคํานวณขอมูลทางการเงินดังกลาวดวย 

5.   ราคาหุนสามัญในตลาดรอง 

      กรณีการเสนอขายหุนเพิ่มทุนของบริษัทท่ีมีหุนจดทะเบียนหรือซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย 

ใหแสดงขอมูลเกี่ยวกับราคาและมูลคาการซ้ือ ที่ผานมาของหุนสามัญของผูออกหลักทรัพยน้ันดังนี้ 

 (1) ราคาและมูลคาการซ้ือของแตละปในชวง 3 ปลาสุด  

 (2) ราคาและมูลคาการซ้ือของแตละไตรมาสในชวง 2 ปลาสุด   

 (3) ราคาและมูลคาการซ้ือของแตละเดือนในชวง 6 เดือนลาสุด 
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หมายเหตุ  1.  เพื่อประโยชนในการเปรียบเทียบ ใหปรับขอมูลเก่ียวกับราคาตามผลกระทบการเปล่ียนแปลงมูลคา 

  ท่ีตราไวของหุนหรือการเสนอขายหุนใหแกผูถือหุนเดิม  พรอมท้ังระบุวิธีปรับราคาดวย          

   2.  ใหระบุวิธีคํานวณราคาเฉล่ียดวย 

 

  นอกจากน้ี ใหเปดเผยมูลคาการซื้อ (trading value) และสัดสวนมูลคาการซื้อรายป  

(trading value) ตอมูลคาตามราคาตลาดโดยรวมของหลักทรัพย (market capitalization) รายป สําหรับชวง 3 ป 

ที่ผานมา รวมทั้งใหเปดเผยขอมูลการโดนส่ังพักการซ้ือขาย (SP) ในชวง 3 ปที่ผานมาดวย (ถามี) 

 6. การจอง การจําหนาย และการจัดสรร 

  6.1 วิธีการเสนอขายหลักทรัพย  

   ใหระบุวาบริษัทเสนอขายหลักทรัพยผานผูจัดจําหนายหรือไม 

  6.2 ผูจัดจําหนายหลักทรัพย (กรณีผานผูจัดจําหนาย) ใหระบุ 

   (1) ผูจัดการการรับประกันการจําหนายและจัดจําหนาย ใหระบุชื่อ ท่ีอยู  

และหมายเลขโทรศัพท 

   (2) ผูประกันการจําหนายและจัดจําหนาย ใหระบุชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพท 

   (3) ผูจัดจําหนาย ใหระบุชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพท 

   (4) ตัวแทนผูจัดจําหนาย ใหระบุชื่อ ท่ีอยู และหมายเลขโทรศัพท 

6.3 เงื่อนไข และคาตอบแทนในการจัดจําหนายหลักทรัพย  

ใหระบุขอตกลงระหวางผูเสนอขายหลักทรัพยกับผูจัดจําหนายหลักทรัพยท่ีเกี่ยวกับ

เง่ือนไขและคาตอบแทนในการจัดจําหนาย โดยใหระบุเรื่องดังตอไปนี้ดวย 

(1)   การยกเลิกการเสนอขายหลักทรัพยตามขอ 6.9 

(2)   จํานวนเงินคาหลักทรัพยที่ผูเสนอขายหลักทรัพยจะไดรับหลังจากหักคาตอบแทน

ในการจัดจําหนายไว 

  6.4 คาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพย  

   ใหระบุจํานวนประกอบรายการที่เปนคาใชจายทั้งหมดในการเสนอขายหลักทรัพย  

โดยสังเขป 

  6.5  วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย  

   ใหระบุวิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน เชน วัน เวลา สถานที่ เปนตน 

 

 

 

ชวงเวลา ราคาเฉล่ีย ราคาสูงสุด ราคาตํ่าสุด มูลคาการซื้อเฉล่ียตอวัน 

รายป     

รายไตรมาส     

รายเดือน     
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  6.6 วิธีการจัดสรรหลักทรัพย  

   ใหระบุหลักการจัดสรรหลักทรัพยใหแกผูจองซ้ือ โดยระบุชื่อกลุมบุคคล  

และสัดสวน หรือจํานวนหลักทรัพยท่ีจะไดรับจัดสรรอยางชัดเจน หากมีการแบงจํานวนหลักทรัพย 

และเสนอขายตอผูลงทุนตางประเทศ ใหระบุดวย 

  6.7 วันและวิธีการจองและการชําระเงินคาจองซ้ือหลักทรัพย  

   ใหระบุรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาการจองซื้อหลักทรัพย การกําหนดจํานวน 

ในการจองซ้ือหลักทรัพยตอราย วิธีการชําระเงินคาจองซ้ือหลักทรัพย ชื่อบริษัทเงินทุนหรือธนาคารพาณิชย 

ที่เปนตัวแทนรับเงินคาจองซื้อหลักทรัพย วิธีการและเงื่อนไขในการถอนเงินคาจองซื้อหลักทรัพยคืน  

  6.8 การจัดสรรในกรณีที่มีผูจองซ้ือหลักทรัพยเกินกวาจํานวนหลักทรัพยท่ีเสนอขาย 

   ใหระบุการจัดสรรกรณีที่มีผูจองซื้อหลักทรัพยเกินกวาจํานวนหลักทรัพยที่เสนอขาย 

6.9 การยกเลิกการเสนอขายหลักทรัพย  

ใหระบุเงื่อนไขเกี่ยวกับการยกเลิกการเสนอขายหลักทรัพย ในกรณีที่ผูเสนอขาย

หลักทรัพยไมสามารถนําหุนเขาเปนหลักทรัพยจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยได  

โดยใหแสดงขั้นตอนและวิธีการใหชัดเจน 

 6.10 เหตุและวิธีการในการคืนเงินคาจองซ้ือหลักทรัพย 

        ใหระบุเหตุการณหรือเงื่อนไขท่ีทําใหบริษัทตองคืนเงินคาจองซ้ือหลักทรัพย  

ตลอดจนวิธีการและระยะเวลาในการคืนเงินคาจองซื้อหลักทรัพย ซึ่งรวมถึงเหตุการณตามขอ 6.9 ดวย 

  6.11 วิธีการสงมอบหลักทรัพย  

   ใหระบุวิธีการ และระยะเวลาในการสงมอบ



สวนที่ 4 

การรับรองความถูกตองของขอมูล 

1.  ในกรณีเปนการเสนอขายหลักทรัพยโดยบริษัทที่ออกหลักทรัพย 

1.1   กรรมการบริหารทุกคนและผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชี

และการเงิน ใหลงลายมือชื่อพรอมท้ังประทับตราบริษัท (ถามี) ในแบบแสดงรายการขอมูล พรอมทั้งมอบอํานาจ

ใหบุคคลใดลงนามกํากบัเอกสารในแบบแสดงรายการขอมูลแทนดวย โดยใหใชขอความและรูปแบบ ดังนี้ 

“ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย 

ฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริหารของบริษัทหรือผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบ

สูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําให 

ผูอ่ืนสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ   นอกจากน้ี ขาพเจาขอรับรองวา 

(1)  งบการเงินและขอมูลทางการเงินที่ประกอบเปนสวนหน่ึงของแบบแสดง 

รายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย ไดแสดงขอมูลอยางถูกตองครบถวนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน 

ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทยอยแลว  

(2)  ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทมีระบบการเปดเผยขอมูลท่ีดี  

เพื่อใหแนใจวาบริษัทไดเปดเผยขอมูลในสวนท่ีเปนสาระสําคัญทั้งของบริษัทและบริษัทยอยอยางถูกตอง 

ครบถวนแลว  รวมท้ังควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว 

(3)  ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี  

และควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว และขาพเจาไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุม 

ภายใน  ณ  วันที่  .........................................................  ตอผูสอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแลว  

ซึ่งครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทํา 

ที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอย 

ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขาพเจา 

ไดรับรองความถูกตองแลว ขาพเจาไดมอบหมายให ............................................ เปนผูลงลายมือชื่อกํากับ 

เอกสารน้ีไวทกุหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของ ................................. กํากับไว ขาพเจาจะถือวา 

ไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลแลวดังกลาวขางตน” 

                    ชื่อ             ตําแหนง                 ลายมือชื่อ* 

1.                                                                                                              

2.                                                                          

3.                                                                                                              

4.                                                                          

5.                                                                          



- 37 - 

  

ชื่อ            ตําแหนง                 ลายมือชื่อ 

ผูรับมอบอํานาจ                                                                                                                              

1.2   กรรมการคนอ่ืนของบริษัทท่ีออกหลักทรัพยนอกจาก 1.1 ใหลงลายมือชื่อ 

พรอมทั้งประทับตราบริษัท (ถามี) ในแบบแสดงรายการขอมูล พรอมทั้งมอบอํานาจใหบุคคลใดลงนาม 

กํากับเอกสารในแบบแสดงรายการขอมูลแทนดวย โดยใหใชขอความและรูปแบบ ดังน้ี 

“ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย 

ฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัท ขาพเจาไมมีเหตุอันควรสงสัยวา ขอมูลดังกลาว 

ไมถกูตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอ่ืนสําคัญผิด หรือขาดขอมูลท่ีควรตองแจงในสาระสําคัญ 

ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับ 

ที่ขาพเจาไดสอบทานแลว และไมมีเหตุอันควรสงสัยวา ขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ  

ทําใหผูอ่ืนสําคัญผิด หรือขาดขอมูลท่ีควรตองแจงในสาระสําคัญ ขาพเจาไดมอบหมายให 

…....………...................... เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมม ี

ลายมือชื่อของ …..........…..................... กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดสอบทานแลว 

ดังกลาวขางตน” 

ชื่อ            ตําแหนง                 ลายมือชื่อ* 

1.                                                                                                              

2.                                                                          

3.                                                                                                            

4.                                                                         

5.                                                                         

         ชื่อ            ตําแหนง                 ลายมือชื่อ 

ผูรับมอบอํานาจ                                                                                                                              
   

หมายเหตุ หากในวันที่ย่ืนแบบแสดงรายการขอมูลตอสํานักงาน มีเหตุจําเปนท่ีทําให 
บุคคลใด ยังไมสามารถลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการขอมูลได เมื่อเหตุดังกลาวหมดส้ินแลว ผูเสนอขาย
หลักทรัพยตองจัดใหบุคคลน้ันลงลายมือชื่อทันที  เวนแตเหตุที่ทําใหบุคคลดังกลาวไมสามารถลงลายมือชื่อได 
เกิดจากการที่บุคคลดังกลาวอยูในภาวะไมสามารถรูผิดชอบหรือไมสามารถบังคับตนเองได เน่ืองจากเจ็บปวย 
ทางรางกายหรือทางจิต หรือไดรับการผอนผันจากสํานักงานในกรณีอ่ืนใดที่มีเหตุจําเปนและสมควร  
ผูเสนอขายหลักทรัพยไมจําตองจัดใหบุคคลดังกลาวลงลายมือชือ่ในแบบแสดงรายการขอมูลและ 
รางหนังสือชี้ชวน   



- 38 - 

  

2.  ในกรณีเปนการเสนอขายหลักทรัพยโดยเจาของหลักทรัพย 

2.1  ใหเจาของหลักทรัพยลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการขอมูล หากเจาของ 

หลักทรัพยเปนนิติบุคคล ใหกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล6  ลงลายมือชื่อพรอมท้ังประทับ 

ตราบริษัท (ถามี)  พรอมทั้งมอบอํานาจใหบุคคลใดลงนามกํากับเอกสารในแบบแสดงรายการขอมูลแทนดวย 

โดยใหใชขอความและรูปแบบ ดังนี้ 

“ ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย 

ฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวัง [ในฐานะผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล] ขาพเจาไมมีเหตุอันควรสงสัย

วาขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอ่ืนสําคัญผิด หรือขาดขอมูลท่ีควรตองแจงในสาระสําคัญ 

ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับ 

ที่ขาพเจาไดสอบทานแลว และไมมีเหตุอันควรสงสัยวา ขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ  

ทําใหผูอ่ืนสําคัญผิด หรือขาดขอมูลท่ีควรตองแจงในสาระสําคัญ ขาพเจาไดมอบหมายให 

........................................... เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารน้ีไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมี 

ลายมือชื่อของ .................................... กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดสอบทานแลว 

ดังกลาวขางตน” 

       ชื่อ                         ตําแหนง             ลายมือชื่อ* 

1.                                                                                                              

2.                                                                          

         ชื่อ                        ตําแหนง             ลายมือชื่อ 

ผูรับมอบอํานาจ                                                                                                                              

   

หมายเหตุ   * หากในวันที่ย่ืนแบบแสดงรายการขอมูลตอสํานักงาน มีเหตุจําเปนท่ีทําให 
บุคคลใด ยังไมสามารถลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการขอมูลได เมื่อเหตุดังกลาวหมดส้ินแลว ผูเสนอขาย
หลักทรัพยตองจัดใหบุคคลนั้นลงลายมือชื่อทันที  เวนแตเหตุท่ีทําใหบุคคลดังกลาวไมสามารถลงลายมือชื่อได 
เกิดจากการที่บุคคลดังกลาวอยูในภาวะไมสามารถรูผิดชอบหรือไมสามารถบังคับตนเองได เน่ืองจากเจ็บปวย 
ทางรางกายหรือทางจิต หรือไดรับการผอนผันจากสํานักงานในกรณีอ่ืนใดที่มีเหตุจําเปนและสมควร  
ผูเสนอขายหลักทรัพยไมจําตองจัดใหบุคคลดังกลาวลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการขอมูลและรางหนังสือ 
ชี้ชวน 

                                         
6  ใหแนบเอกสารหลักฐานประกอบดวย 
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2.2  พรอมกันนี้ใหกรรมการทุกคนและผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบสูงสุด 

ในสายงานบัญชีและการเงินของบริษัทที่ออกหลักทรัพยลงลายมือชื่อพรอมทั้งประทับตราบริษัท (ถาม)ี  

ในแบบแสดงรายการขอมูลดังกลาวดวย โดยใหใชขอความและรูปแบบดังตอไปนี้ 

2.2.1  กรรมการบริหารทุกคนและผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบสูงสุด 

ในสายงานบัญชีและการเงิน ใหลงลายมือชื่อพรอมท้ังประทับตราบริษัท (ถาม)ี ในแบบแสดงรายการขอมูล  

โดยใหใชขอความและรูปแบบ ดังนี้ 

“ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในสวนท่ีเกี่ยวกับบริษัทท่ีออกหลักทรัพย 

ที่เจาของหลักทรัพยไดระบุไวในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยฉบับนี้แลว  

และดวยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริหารของบริษัทหรือผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบสูงสุด 

ในสายงานบัญชีและการเงิน ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําให 

ผูอ่ืนสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ   นอกจากน้ี ขาพเจาขอรับรองวา 

(1)  งบการเงินและขอมูลทางการเงินที่ประกอบเปนสวนหน่ึงของ 

แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย ไดแสดงขอมูลอยางถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 

เกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทยอยแลว  

(2)  ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทมีระบบการเปดเผยขอมูลท่ีดี 

เพื่อใหแนใจวาบริษัทไดเปดเผยขอมูลในสวนท่ีเปนสาระสําคัญทัง้ของบริษัทและบริษัทยอยอยางถูกตอง

ครบถวนแลว  รวมท้ังควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว 

(3)  ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี 

และควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว และขาพเจาไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน  

ณ  วันที่ ............................................  ตอผูสอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแลว ซ่ึงครอบคลุมถึง

ขอบกพรองและการเปล่ียนแปลงที่สําคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทําที่มิชอบที่อาจ 

มีผลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอย 

ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับ 

ที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองแลว ขาพเจาไดมอบหมายให ...….....................................................  

เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของ .................................  

กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลแลวดังกลาวขางตน” 

                     ชื่อ                          ตําแหนง                  ลายมือชื่อ* 

1.                                                                                                              

2.                                                                          

3.                                                                                                              

4.                                                                          

5.                                                                          
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ชื่อ            ตําแหนง                ลายมือชื่อ 

ผูรับมอบอํานาจ                                                                                                                               

2.2.2  กรรมการคนอ่ืนของบริษัทที่ออกหลักทรัพยนอกจาก 2.2.1 ใหลงลายมือชื่อ 

พรอมทั้งประทับตราบริษัท (ถามี) ในแบบแสดงรายการขอมูล โดยใหใชขอความและรูปแบบ ดังน้ี 

“ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขาย 

หลักทรัพยฉบับน้ีแลว และดวยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัท ขาพเจาไมมีเหตุอันควรสงสัยวา  

ขอมลูดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอ่ืนสําคัญผิด หรือขาดขอมูลท่ีควรตองแจงในสาระสําคัญ 

ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับ 

ที่ขาพเจาไดสอบทานแลว และไมมีเหตุอันควรสงสัยวา ขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ  

ทําใหผูอ่ืนสําคัญผิด หรือขาดขอมูลท่ีควรตองแจงในสาระสําคัญ ขาพเจาไดมอบหมายให ........................ 

เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของ ....................................  

กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดสอบทานแลวดังกลาวขางตน” 
 

ชื่อ             ตําแหนง                 ลายมือชื่อ*  
1.                                                                                                              
2.                                                                          
3.                                                                                                            
4.                                                                         
5.                                                                         

       ชื่อ ตําแหนง                 ลายมือชื่อ 

ผูรับมอบอํานาจ                                                                                                                            
   

หมายเหตุ  หากในวันท่ียื่นแบบแสดงรายการขอมูลตอสํานักงาน มีเหตุจําเปนที่ทําให 
บุคคลใด ยังไมสามารถลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการขอมูลได เมื่อเหตุดังกลาวหมดส้ินแลว ผูเสนอขาย
หลักทรัพยตองจัดใหบุคคลน้ันลงลายมือชื่อทันที  เวนแตเหตุที่ทําใหบุคคลดังกลาวไมสามารถลงลายมือชื่อได 
เกิดจากการที่บุคคลดังกลาวอยูในภาวะไมสามารถรูผิดชอบหรือไมสามารถบังคับตนเองได เน่ืองจากเจ็บปวย 
ทางรางกายหรือทางจิต หรือไดรับการผอนผันจากสํานักงานในกรณีอ่ืนใดที่มีเหตุจําเปนและสมควร  
ผูเสนอขายหลักทรัพยไมจําตองจัดใหบุคคลดังกลาวลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการขอมูลและ 
รางหนังสือชี้ชวน 
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3.  การรับรองการปฏิบัติหนาท่ีของที่ปรึกษาทางการเงิน (ถามี) 

ใหผูมีอํานาจลงนามผูกพันที่ปรึกษาทางการเงินลงลายมือชื่อ พรอมทั้งประทับตราบริษัท 

(ถามี) ในแบบแสดงรายการขอมูล โดยใหใชขอความและรูปแบบ ดังน้ี 

“ขาพเจาในฐานะท่ีปรึกษาทางการเงินของบริษัทที่ออกหลักทรัพย ขอรับรองวาขาพเจา 

(1)  ไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยฉบับน้ีแลว  

และดวยความระมัดระวังในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน  

ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอ่ืนสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ 

(2)  ไดพิจารณานโยบายและแผนการประกอบธุรกิจของบริษัทในอนาคตแลว 

เห็นวา สมมติฐานไดจัดทําขึ้นอยางสมเหตุสมผล และมีการอธิบายผลกระทบตอบริษัทหรือผูลงทุน 

อยางชัดเจนเพียงพอ (เฉพาะกรณีที่บริษัทที่ออกหลักทรัพยมีการระบุนโยบายและแผนการประกอบธุรกิจ 

ของบริษัทในอนาคตในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย)” 

ในกรณีที่ท่ีปรึกษาทางการเงินไมสามารถตรวจสอบขอมูลท่ีเกี่ยวของกับแบบแสดง 

รายการขอมูลบางสวน หรือเห็นวาขอมูลบางสวนไมถูกตองครบถวน ใหอธิบายเงื่อนไขไวเพิม่เติม เชน 

“เวนแตขอมูลในเร่ือง ………………. ของแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขาย 

หลักทรัพยน้ี ที่ขาพเจาไมสามารถใหความเห็นได เน่ืองจาก …………..……….. (ไมมีขอมูลเพียงพอ 

ที่จะตรวจสอบ หรือไมไดรับความรวมมือจากกรรมการหรือผูบริหารของบริษัทในการตรวจสอบขอมูล 

ในเรื่องนี้)” หรือ 

“เวนแตขอความในหนา……..ซ่ึงขาพเจาเห็นวาควรใชขอความ………  …...แทน” 

ในกรณีที่ท่ีปรึกษาทางการเงินนําขอมูลจากบุคคลอื่นที่มีความเชี่ยวชาญในดานน้ัน 

มาอางอิง ใหระบุขอความเพิ่มเติม ดังน้ี 

“เวนแตขอมูลในเร่ือง …………….….. ของแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขาย 

หลักทรัพยน้ี ที่ขาพเจาใชขอมูลจาก .…………………..…… ซึ่งขาพเจาเห็นวาเปนผูเชี่ยวชาญในเร่ืองนี้ 

เปนอยางดี” 

                      ชื่อ             ตําแหนง                 ลายมือชื่อ 

1.                                                                                                               

2.                                                                          

 

 

 



- 42 - 

  

          เอกสารแนบ 1 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบสูงสุด 

ในสายงานบัญชีและการเงิน ผูท่ีไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทําบัญชี  

เลขานุการบริษัท และตัวแทนติดตอประสานงาน 
 

 1.   ขอมูลของกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) ผูท่ีไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบสูงสุด 

ในสายงานบัญชีและการเงิน ผูท่ีไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทําบัญชี

เลขานุการบริษัท และตัวแทนติดตอประสานงาน 

    1.1  ใหแสดงรายละเอียดของกรรมการ ผูบริหาร และผูมีอํานาจควบคุม ผูท่ีไดรับมอบหมายให

รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแล

การทําบัญชขีองบริษัท เลขานุการบริษัท และตัวแทนติดตอประสานงาน ตามตาราง ดังนี้ 
 

ชื่อ-สกุล/ 

ตําแหนง/ 

วันที่ไดรับ

แตงตั้ง 

 

(1) 

อายุ 

(ป) 

คุณวุฒิ

ทางการศึกษา 

/ประวัติ

อบรม 

 

(2) 

สัดสวน 

การถือหุน 

ในบริษัท 

(%)  

 

(3) 

ความสัมพันธ

ทางครอบครัว

ระหวาง 

กรรมการและ

ผูบริหาร  

(4) 

ประสบการณทํางาน  

(5) 

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/ 

บริษัท/ประเภท 

ธุรกิจ 

 

 

 

 

       

 

 1.2  ใหอธิบายหนาท่ีความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทและตัวแทนติดตอประสานงาน  

  1.3  กรณีเปนบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุนในบริษัทอื่น (holding company)   

ใหแสดงรายช่ือกรรมการ ผูบริหาร และผูมีอํานาจควบคุม ของบริษัทยอยท่ีเปนบริษัทท่ีประกอบธุรกิจหลัก  

โดยมีรายละเอียดเชนเดียวกับขอมูลในตาราง 1.1 ดวย  นอกจากนี้ ใหระบุใหชัดเจนดวยวา กรรมการ ผูบริหาร  

และผูมีอํานาจควบคุม ของบริษัทยอยดังกลาวรายใดเปนบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติสงเขาเปน 

กรรมการ ผูบริหาร และผูมีอํานาจควบคุม ของบริษัทยอยดังกลาว 

  ทั้งน้ี การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน  

และผูท่ีไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทําบัญชี ใหบริษัทที่ขออนุญาตเสนอขาย

หุนที่ออกใหมตอประชาชนเปนคร้ังแรกเปดเผยขอมูลดังกลาวในแบบ 69-1-F ที่ยื่นตอสํานักงานตั้งแตวันที่  

1 มกราคม 2561 เปนตนไป   
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 หมายเหตุ 

 (1)  สําหรับตําแหนงกรรมการ ใหระบุประเภทของกรรมการดวย เชน กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 

ผูกพันบริษัทตามท่ีกําหนดในหนังสือรับรอง สําหรับผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชี 

และการเงิน และผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทําบัญชี ใหระบุวาเปนผูที่ 

ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบโดยตรง 

ในการควบคุมดูแลการทําบัญชี แลวแตกรณีดวย  นอกจากน้ี สําหรับเลขานุการบริษัทและตัวแทนติดตอ

ประสานงาน หากเปนการใชบริการหนวยงานภายนอกบริษัท (outsource) (อาจเปนนิติบุคคลหรือบุคคลก็ได)   

ใหระบุชื่อของนิติบุคคลหรือบุคคลท่ีบริษัทแตงตั้งใหปฏิบัติงานเปนเลขานุการบริษัทและตัวแทนติดตอ

ประสานงาน  พรอมกับชื่อบุคคลท่ีไดรับมอบหมายจากนิติบุคคลที่สังกัดนั้นใหปฏิบัติงานดังกลาวและตําแหนง

ของบุคคลในนิติบุคคลที่สังกัดดวย รวมท้ังใหระบุสถานที่ตดิตอของตัวแทนติดตอประสานงานใหชัดเจนดวย 

 (2)  ใหระบุคุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด โดยระบุวิชาเอก วิชาโท ชื่อคณะและสถาบันการศึกษา 

ของกรรมการ ผูท่ีไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผูท่ีไดรับมอบหมาย 

ใหรับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทําบัญชี และเลขานุการบริษัท โดยใหระบุคุณวุฒิทางการศึกษา

รวมถึงวุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตรที่เกี่ยวของ และหากจบการศึกษาสูงกวาหรือเทียบเทาปริญญาตรี ใหเปดเผย 

คุณวุฒิทางการศึกษาตั้งแตปริญญาตรีขึ้นไป  รวมถึงประวัติการอบรมโดยใหเปดเผยสถาบันท่ีใหการอบรม 

และ หลักสูตรการอบรม ดังน้ี 

-  สําหรับกรรมการใหเปดเผยประวัติการอบรมเกี่ยวกบับทบาทหนาที่และทักษะของการเปน

กรรมการ (เชน การอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)) 

-  สําหรับผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงินใหเปดเผยประวัติ

การอบรมหลักสูตรการเตรียมความพรอมทางบัญชีและการเงิน (orientation) และการพัฒนาความรูตอเนื่อง 

ดานบัญชี และสําหรับผูท่ีไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทําบัญชีใหเปดเผย

ประวัติการอบรมการพัฒนาความรูตอเน่ืองดานบัญช ีโดยใหเปดเผยจํานวนชั่วโมงที่มีเน้ือหาเกี่ยวของกับ 

ดานบัญชีเพิ่มเติมดวย ในกรณีที่เปนหลักสูตรที่จัดอบรมเปนการภายใน (in-house training) ใหระบุความเห็น

ของคณะกรรมการตรวจสอบวา หลักสูตรมีความสอดคลองและเปนประโยชนตอบริษัทและจํานวนชั่วโมง

อบรมของหลักสูตรดังกลาวเปนไปตามที่สํานักงานกําหนด หรือไม อยางไร 

-  สําหรับเลขานุการบริษัทใหเปดเผยประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหนาที่และความรูพ้ืนฐาน

ของเลขานุการบริษัท (เชน การอบรมจากชมรมเลขานุการบริษัทไทย) 

 (3)  ใหระบุการถือหุนทั้งทางตรงและทางออม โดยนับรวมหุนของคูสมรสและบุตรที่ยังไม 

บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกลาว รวมถึงหุนที่มีบุคคลอ่ืนใดถือหลักทรัพยไวแทนกรรมการ ผูบริหาร  

หรือผูมีอํานาจควบคุม คูสมรสหรือบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกลาวดวย  ทั้งนี้ ใหระบุจํานวนหุน

ทางออม และจํานวนหุนท่ีมบีุคคลอ่ืนถือหุนไวแทนแยกตางหากจากกรณีถือหุนเองโดยตรงดวย 

 (4)  ใหระบุถึงความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหารดวยกัน โดยความสัมพันธ

ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธทางสายโลหิต ความสัมพันธโดยการสมรสและความสัมพันธ 

โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย  ท้ังน้ี ใหระบุเฉพาะความสัมพันธลําดับ บิดา มารดา คูสมรส บุตร พ่ีนอง  

ลุง ปา นา อา รวมทั้งคูสมรส และบุตร ของบุคคลดังกลาว 



- 44 - 

  

 (5)  ใหระบุประสบการณของกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบ 

สูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแล 

การทําบัญชอียางนอยดังนี้ 

 (ก)  ประสบการณทํางานที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทและ/หรือบริษัทยอย แลวแตกรณี   

อยางนอยในระยะ 5 ปยอนหลัง  ทั้งน้ี สําหรับผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชี 

และการเงิน และผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทําบัญชีใหเปดเผย

ประสบการณทํางานดานบัญชีหรือการเงิน หรือ ดานใด ๆ แลวแตกรณี โดยประสบการณทํางานที่เกี่ยวของกับ

ดานบัญชีหรือการเงินภายในระยะ 5 ปยอนหลัง หรือประสบการณทํางานดานใด ๆ ที่มีประโยชนโดยตรงตอ 

การดําเนินกิจการภายในระยะ 7 ปยอนหลัง ในกรณีที่เปนประสบการณทํางานของผูที่ไดรับมอบหมาย 

ใหรับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงินเปนประสบการณทํางานดานใด ๆ ใหระบุความเห็น 

ของคณะกรรมการตรวจสอบวาประสบการณดังกลาวเปนประสบการณทํางานที่เปนประโยชนโดยตรงตอ 

การดําเนินกิจการและระยะเวลาการทํางานดังกลาวเปนไปตามที่ประกาศกําหนดหรือไม อยางไร 

 (ข)  หากมีการดํารงตําแหนงเปนกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในปที่ผานมา ใหระบุ 

ชื่อบริษัทไวดวย 

 (ค)  กรณีท่ีกรรมการอิสระของบริษัทดํารงตําแหนงเปนกรรมการอิสระของบริษัทใหญ  

บริษัทยอย หรือบริษัทยอยลําดับเดียวกัน ใหระบุไวดวย 
 

2. ในกรณีท่ีกรรมการ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมรายใดดํารงตําแหนงเปนกรรมการหรือผูบริหาร 

ในบริษัทยอย บริษัทรวม หรือบริษัทที่เกี่ยวของหลายบริษัท ใหแสดงขอมูลการดํารงตําแหนงของกรรมการ 

ผูบริหาร และผูมีอํานาจควบคุม ตามตารางดังน้ี 
 

รายชื่อบริษัท บริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทที่เกี่ยวของ 

รายชื่อ  1 2 3 1 2 3 1 2 3 

ตัวอยาง 

นาย ก. 

นาย ข. 

 

// 

/ 

 

X 

 

 

/ 

 

/ 

 

 

/ 

 

 

/ 

 

 

/ 

 

X 

  

หมายเหตุ  

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

2. บริษัทที่เกี่ยวของ ใหหมายถึง นิยามนิติบุคคลของบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง 

ของประกาศนี้ 
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3. ประวัติกรรมการ ผูบริหาร และผูมีอํานาจควบคุม 

                   ใหบริษัทเปดเผยขอมูลประวัติการถูกลงโทษของกรรมการ ผูบริหาร และผูมีอํานาจควบคุม 

ในชวง 5 ปที่ผานมา เนื่องจากการกระทําความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการกํากับดูแลตลาดทุนไมวาเปน

กฎหมายไทยหรือกฎหมายตางประเทศ  ทั้งน้ี เฉพาะความผิดในเรื่องดังตอไปนี้  

                    (1)  การกระทําการโดยไมสุจริต หรือประมาทเลินเลออยางรายแรง 

                    (2)  การเปดเผย หรือเผยแพรขอมูล หรือขอความอันเปนเท็จที่อาจทําใหสําคัญผิด หรือปกปด 

ขอความจริงท่ีควรบอกใหแจงในสาระสําคัญซึ่งอาจมีผลกระทบตอการตัดสินใจของผูถือหุน ผูลงทุน  

หรือผูที่เกี่ยวของ 

                    (3)  การกระทําอันไมเปนธรรมหรือการเอาเปรียบผูลงทุนในการซ้ือขายหลักทรัพย 

หรือสัญญาซื้อขายลวงหนา หรือมีหรือเคยมีสวนรวมหรือสนับสนุนการกระทําดังกลาว  
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  เอกสารแนบ 2 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทยอย 

 

ใหแสดงรายช่ือกรรมการของบริษัทยอยตามตาราง ดังนี้ 

 

รายชื่อบริษัทยอย 

รายชื่อกรรมการ 

บริษัท …. บริษัท …. บริษัท …. 

ตัวอยาง    

นาย ก. // / / 

นาย ข. / X  

 หมายเหตุ 

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

 2.  บริษัทยอย ใหหมายถึง บริษัทยอยท่ีมีนัยสําคัญ เชน มีรายไดเกินกวารอยละ 10 ของรายไดรวม 

ตามงบกําไรขาดทุนรวมของปบัญชีลาสุด 
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  เอกสารแนบ 3 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหนางานตรวจสอบภายใน และหัวหนางานกํากับดูแลการปฏบิัติงานของบริษัท 
 

 ใหแสดงรายละเอียดของหัวหนางานตรวจสอบภายใน และหัวหนางานกํากับดูแลการปฏิบัติงาน 

ของบริษัท (ถามี) โดยใหมีสาระสําคัญในเร่ืองดังตอไปน้ี  

 

1. กรณีเปนพนักงานภายในบริษัท 

 (1)  ใหระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อของบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากบริษัทใหปฏบิัติงาน 

เปนหัวหนางานตรวจสอบภายในหรือหัวหนางานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท และตําแหนง  

  (2)  คุณวุฒิทางการศึกษา โดยใหรวมถึงวุฒิบัตร หรือประกาศนียบัตรที่เกี่ยวของดวย   

หากจบการศึกษาสูงกวาหรือเทียบเทาปริญญาตรี ใหเปดเผยคุณวุฒิทางการศึกษาตั้งแตปริญญาตรีขึ้นไป 

  (3)  ประสบการณการทํางาน และการฝกอบรมท่ีเกี่ยวของ  

  (4)  สําหรับหัวหนางานกํากับดูแลการปฏิบัติงาน ใหระบุหนาที่ความรับผิดชอบดวย 

 

2. กรณีใชบริการหนวยงานภายนอก (outsource) 

(1) ใหระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อของนิติบุคคลหรือบุคคลที่ไดรับแตงตั้งจากบริษัทใหปฏิบัติงาน 

เปนหัวหนางานตรวจสอบภายในหรือหัวหนางานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท แลวแตกรณ ี

(2) ใหระบุชื่อของบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากนิติบุคคลที่สังกัดใหปฏิบัติงานเปนหัวหนางาน 

ผูตรวจสอบภายในหรือหัวหนางานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท แลวแตกรณี  และตําแหนงในนิติบุคคล

ที่สังกัด  พรอมท้ังแสดงรายละเอียดของบุคคลดังกลาวตามแนวทางท่ีกําหนดไวในขอ 1 ขางตนดวย  
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  เอกสารแนบ 4 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพยสิน 

 

 กรณีที่บริษัทมีการแสดงหรือประสงคจะเปดเผยราคาประเมินในแบบแสดงรายการขอมูล  

เชน การแสดงราคาประเมินประกอบการทํารายการระหวางกัน บริษัทมีการปรับโครงสรางการดําเนินธุรกิจ  

อันเปนผลใหมีการไดมาหรือจําหนายไปซ่ึงทรัพยสินและประสงคจะเปดเผยราคาประเมินท่ีเกี่ยวของ  

บริษัทมีการตีราคาทรัพยสินใหมในระหวางรอบระยะเวลาบัญชี เปนตน  ใหบริษัทแสดงรายละเอียด 

ของขอมูลการประเมินราคาดังกลาวโดยมีสาระสําคัญในเรื่อง ดังน้ี 

(1)  ทรัพยสินที่มีการประเมินราคาและราคาประเมิน ซ่ึงจัดทําขึ้นลวงหนากอนการทํารายการน้ัน 

ไมเกิน 6 เดือน 

(2)  ชื่อผูที่ทําหนาที่ประเมินราคาทรัพยสิน ซึ่งไดแก ที่ปรึกษาทางการเงินหรือบริษัทประเมินมูลคา

ทรัพยสิน  หรือผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานที่สํานักงานใหการยอมรับ แลวแตกรณี  

(3)  ชื่อผูประเมินหลักที่เปนผูลงลายมือชื่อในรายงานประเมินมูลคาทรัพยสิน 

(4)  วัตถุประสงคการประเมินราคาทรัพยสิน ซึ่งตองเปนไปเพื่อวัตถุประสงคสาธารณะในกรณีทีเ่ปน 

รายงานประเมินราคาทรัพยสินที่จัดทําโดยบริษัทประเมินมูลคาทรัพยสิน หรือมีคํายินยอมของผูท่ีทําหนาท่ี

ประเมินราคาทรัพยสินใหเผยแพรความเห็นนั้นไดในกรณีที่เปนรายงานประเมินราคาทรัพยสินท่ีจัดทํา 

โดยท่ีปรึกษาทางการเงินหรือผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน 

 (5)  วันท่ีในรายงานประเมินราคาทรัพยสิน 

 

 

 


