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บทคัดยอ 
 

 รายงานการวิจัย เร่ืองการศึกษาการเปดเผยขอมูลท่ีไมใชขอมูลทางการเงิน ของงบ
การเงินบริษัทกลุมหลักทรัพยท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยในประเทศไทย เปนการวิจัยประยุกต
เชิงคุณภาพ มุงศึกษาเพ่ือใหทราบแนวปฏิบัติในการเปดเผยขอมูล ประเมินระดับการเปดเผยขอมูล 
เปรียบเทียบแนวปฏิบัติในการเปดเผยขอมูลกับขอกําหนดของคณะกรรมการหลักทรัพย และเพื่อให
ทราบความคิดเห็นของผูบริหารในการเปดเผยขอมูลท่ีไมใชขอมูลทางการเงิน ตลอดจนความ
คิดเห็นของนักวิเคราะหหลักทรัพยเกี่ยวกับระดับผลกระทบท่ีมีผลตอการตัดสินใจลงทุนในการใช
ประโยชนจากการเปดเผยขอมูล  
 ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจยัใชกลุมตัวอยาง บริษัทกลุมหลักทรัพยท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย ท่ีคงอยูในป 2550 โดยตรวจสอบรายงานแบบแสดงรายการขอมูล
ประจําป (แบบ 56-1) วันท่ี 31 มีนาคม 2551 เพื่อประเมินการเปดเผยขอมูลท่ีไมใชขอมูลทางการเงิน 
จํานวน 19 บริษัท และใชแบบสอบถามระดับความคิดเหน็ในการเปดเผยขอมูลท่ีไมใชขอมูลทาง
การเงินจากผูอํานวยการฝายบัญชี  จํานวน 5 บริษัท ตลอดจนใชแบบสอบถามการใชประโยชนจาก
การเปดเผยขอมูลจากนักวิเคราะหหลักทรัพย  จํานวน 55 คน  ผลการวิจัยพบวาผูบริหารบริษัท
ตัวอยาง มีแนวปฏิบัติในการเปดเผยขอมูลท่ีไมใชขอมูลทางการเงินไมมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญ แมจะมีคาเฉล่ียแตกตางกัน เชน การอธิบายการจัดทําประมาณการดวยความสมัครใจ  การ
อธิบายมาตรการหรือข้ันตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน การอธิบายนโยบายหรือแนวโนม
การทํารายการระหวางกันในอนาคต  เปนตน อยางไรก็ตาม การเปดเผยขอมูลท่ีไมใชขอมูลทาง
การเงินของผูบริหารอยูในระดับเปดเผยครบถวน และสอดคลองกับกฎเกณฑท่ีคณะกรรมการ
หลักทรัพยกําหนด  ผูวิจัยยังพบวาผูบริหารมีระดับความคิดเห็นในการเปดเผยขอมูลแตกตางกัน มี
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การเปดเผยขอมูลอยูในระดบัมากและระดบัมากท่ีสุด ยกเวนการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกบัคําอธิบาย
รายการผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับประมาณการ ซ่ึงผูบริหารมีระดับความคิดเหน็ในการ
เปดเผยขอมูลที่ไมใชขอมูลทางการเงิน ในระดับปานกลางเทานั้น  
 นอกจากนี้ผลการวิจัยพบวาความสัมพันธระหวางการใหความสําคัญการเปดเผยขอมูล
ของผูบริหารและการใหความสําคัญในการนําขอมูลไปใชประโยชนของนักลงทุนไมสอดคลองกัน 
กลาวคือบางรายการซ่ึงผูบริหารใหความสําคัญในการเปดเผยรายละเอียดของขอมูลระดับครบถวน 
แตนักลงทุนจะนําไปใชประโยชนนอย ในทางตรงกันขามการเปดเผยขอมูลท่ีผูบริหารให
ความสําคัญในการเปดเผยรายละเอียดของขอมูลระดับรองลงมาแตนักลงทุนใหความสําคัญในการ
นําขอมูลไปใชประโยชนเพื่อการตัดสินใจลงทุนระดับมาก  
 การวิจัยคร้ังนี้ นักวิเคราะหหลักทรัพยเสนอแนะขอมูลท่ีควรจะเปดเผยไวใน แบบ 56-1 
เพื่อใหการเปดเผยขอมูลมีประโยชนเชิงคุณภาพมากข้ึน เชน แบบ 56-1 มีความยาวมากเกินไป ทํา
ใหผูลงทุน ไมสนใจที่จะอาน ในขณะท่ีบทสรุป ไมครอบคลุมเนื้อหาท่ีสําคัญเทาท่ีควร  บริษัทสวน
ใหญมักใหขอมูลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจแตละสายผลิตภัณฑนอยมาก มักใหขอมูลแบบกวาง
เทานั้น ควรนําเสนอในเชิงวิเคราะหเปรียบเทียบกับคูแขงใหมากข้ึน และนําเสนอขอมูล
อุตสาหกรรมใหมีละเอียดมากข้ึน การจัดประเภทและตัวเลขของผลการดําเนินงานในแบบ 56-1 
บางคร้ังไมตรงกับงบการเงิน ทําใหอางอิงเปรียบเทียบขอมูลจาก แบบ 56-1 คลาดเคล่ือนได  และยัง
เสนอแนะวา ควรเปดเผยระบบการเงิน การตลาดของประเทศ ปจจัยภายนอก (ปญหาการเมือง และ
ภาวะตลาดโลก)   เปนตน 
 งานวิจัยนี้ใหขอมูลท่ีเปนประโยชนตอคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย เพ่ือใหผูบริหาร
ไดเปดเผยขอมูลท่ีเหมาะสมสําหรับนักลงทุนมากข้ึนไดแก  ควรกําหนดขอมูลท่ีควรใหเปดเผย
เนื่องจากนักวิเคราะหตองการใชขอมูลนั้นๆ แตผูบริหารมิไดเปดเผย  และขอมูลท่ีควรยึดหยุนใน
การเปดเผย เนื่องจากนักลงทุนใชประโยชนในระดับนอย  และขอมูลท่ีควรเปดเผยใหมากข้ึน 
เนื่องจากนักลงทุนใหความสําคัญและตองการรายละเอียดมาก 
 ผูวิจัยศึกษาบริษัทตัวอยาง จากบริษัทกลุมหลักทรัพยท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยเพียงกลุมเดียว ผูวิจัยเห็นวา โครงการวิจัยตอไปในอนาคต ควรจะศึกษาการให
ความสําคัญการเปดเผยขอมูลของผูบริหารและการใหความสําคัญการนําขอมูลไปใชประโยชนของ
นักลงทุนในวงกวางเพื่อใหไดขอมูลที่เหมาะสมในการเปดเผยขอมูลท่ีไมใชขอมูลทางการเงิน. 
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ABSTRACT 
 
 The Study of The Disclosure of Non- Financial Information of Financial Statement of 
Securities Sector Companies Listed in the Stock Exchange of Thailand is a qualitative research. The 
purposes of this research were to provide the guideline in Practice, to evaluate the level of disclosure 
and, to make a comparison between the sample companies Practice to the guideline in Practice of The 
Stock Exchange of Thailand. The result of this research consists of evaluating the level of managers’ 
opinions and the level of securities analysts’ opinions in disclosure of non-financial information 
which affected to investment decision.  
 Researcher selected the 19 sample Securities Sector Companies Listed in The Stock 
Exchange of Thailand which registered and used the Annual information filing  ( form 56-1) by 
checking the form  in order to evaluate the level of disclosure of non- financial information. The data 
were collected from Securities companies which registered and reported to the form 56-1. Moreover, 
the researcher sent the questionnaire to 5 managers  and  to 55 securities analysts. The research 
finding that the disclosure of  non - financial information in each company was not different in 
materiality level, for example, the explanation of forecasting financial statement, the explanation of 
authorized processing for inter-transactions and the trend of forecasting for inter-transaction. 
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However, the level of managers’ opinions in disclosure of non-financial information is high level 
except to the disclosure of Management Discussion and Analysis which is medium level.  
 The researcher found that the correlation between the disclosure of non-financial 
information and the usefulness of the information for securities analysts’ decision making was not 
related. Such as, some information item which manager disclosed as materiality level but the 
securities analysts thought that it was not useful for decision making. On the other hand, some 
information item which manager disclosed as less materiality level but the securities analysts need 
that information for decision making. 
  In addition, the securities analysts’ opinions of disclosure the non-financial information 
that if the managers disclose more important information in the form 56-1 then the disclosure will be 
more qualitative. For example, the detail in the form 56-1 is  too long to make the investors ignore 
that information and the summary did not cover  the important information. Moreover, most 
companies released broad details, it should disclose more dept details, such as, the line of production, 
competitive market, industrial information, the classifying of accounting information, the disclosure 
of financial system, economics and local politics, etc. 
 This research was useful for the Board of director of the Securities Exchange of Thailand 
to make the disclosure of non-financial information more standard and suitable. As the result, the 
important non-financial information items was need to be disclosed as dept details but some non-
financial information may flexible for disclosure. 
 The researcher selected only one group of Securities Sector Companies Listed in The 
Stock Exchange of Thailand so that the result may not be summarized. Then, the researcher will study 
more for the disclosure of non-financial information for investors’decision making in order to find the 
standard practice in disclosing the non-financial information.  
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 บทที่ 1 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคญัของปญหา     
  เม่ือประเทศไทยประสบปญหาวิกฤติเศรษฐกิจในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2540 ไดขอ
ความชวยเหลือจากกองทุนการเงินระหวางประเทศ  ซ่ึงไดมีการจัดทํารายงานจากคณะทํางานของ
กลุมประเทศ G22 ( Working Party on Transparency and Accountability ) ใหความเห็นวา ระบบ
ขอมูลทางการเงินขาดความโปรงใสและความนาเช่ือถือ เปนปจจัยสําคัญในการสรางความเสียหาย
ทางการเงินในรายงานกลาววา “ วิกฤติทางการเงินในภูมิภาคเอเชียเปนขอบงช้ีถึงความไมเพียงพอ
ในเร่ืองของขอมูลโดยเฉพาะอยางยิ่งเร่ืองการรวมงบการเงินกับบริษัทท่ีมีความเกี่ยวพันกัน ระบบ
บัญชีท่ียังปกปดความออนแอทางการเงินท่ีสําคัญไมวาจะเปนผลอันเกิดจากการใหกูหรือการลงทุน
ท่ีไมเหมาะสม คณะทํางานดังกลาวแนะนําให คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ 
(International Accounting Standards Committee หรือ IASC )พัฒนามาตรฐานใหเปนท่ียอมรับของ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (International Organization of Securities –
Commission หรือ IOSCO) ภายในป พ.ศ. 2542 และใหผูกํากับดูแลของชาติตางๆ ใหความสําคัญ
กับการสรางขอตกลงการใชมาตรฐานดังกลาว และใหภาคเอกชนยึดมาตรฐานน้ันเปนหลักในการ
นําเสนอขอมูล ”  ( พิสิฐ ล้ีอาธรรม,2543 ) 
         จากเหตุการณดังกลาว องคกรทางวิชาชีพบัญชีไดมีการผลักดันใหมีการปรับปรุง
มาตรฐานการบัญชี และ การสอบบัญชี โดยประกาศใชพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และ
พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี   พ.ศ. 2547 เพ่ือเปนมาตรการในการสรางความโปรงใส และความ
นาเช่ือถือของงบการเงิน มีประเด็นสําคัญคือ   

 1. กําหนดความรับผิดชอบของผูบริหารในการจัดทําบัญชี ในอดีตกําหนดใหนักบัญชี
เปนผูรับผิดชอบ แตปจจุบันกําหนดใหถือเปนหนาท่ีของผูบริหารโดยกําหนดความรับผิดชอบและ
การลงโทษท่ีชัดเจนข้ึน 

 2   กําหนดคุณสมบัติของผูทําบัญชี ซ่ึงในอดีตไมไดกําหนดคุณสมบัติของผูจัดทําบัญชี
แตในปจจุบันขอมูลทางการบัญชีมีความละเอียดซับซอนมากข้ึน ผูทําบัญชีตองกําหนดใหเปนผูท่ีมี
คุณวุฒิดานการบัญชีโดยตรง  
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         ในขณะท่ีปจจุบันเปนยุคแหงขอมูลขาวสารการคาและตลาดทุนเสรี ผูใชงบการเงิน
ตองการงบการเงินท่ีนาเช่ือถือ ดังนั้นการเปดเผยขอมูลท่ีถูกตองตามมาตรฐานการบัญชี การจัดทํา
ดวยความโปรงใสและมีจรรยาบรรณจะทําใหสามารถตรวจสอบได การจัดใหมีการกํากับดูแลท่ีดี 
สรางความนาเช่ือถือแกงบการเงิน  นอกจากน้ี  การมีระบบการเปดเผยขอมูลท่ีดียังชวยลดตนทุน
การแสวงหาขอมูลเอ้ืออํานวยใหนักลงทุนจากตางชาติ เขามาลงทุนดวยความมั่นใจ  และสืบ
เนื่องจากกรณีความลมเหลวทางดานบัญชี และ การลมละลายของบริษัทยักษใหญในสหรัฐอเมริกา  
ท่ีเกิดข้ึนในชวงป  พ.ศ. 2544 – 2545 ซ่ึงไดแก บริษัทเอนรอน  ( Enron Corporation ) บริษัทเวิลด
คอม (MCI WorldCom) และ  สํานักงานสอบบัญชีแอนเดอรสัน (Arthur Andersen LLP )  การ
ลมละลายของบริษัทเหลานี้กอใหเกิดผลกระทบอยางมากตอตลาดทุน และเศรษฐกิจของประเทศ 
ท่ัวโลก จนเปนเหตุใหสภาสูงของสหรัฐอเมริกา และองคการกํากับดูแลหลายองคการตอบสนองตอ
การตื่นตัวในเร่ืองการกํากับดูแลกิจการ โดยการออกกฎหมายข้ึนมา เพื่อเรียกความเช่ือม่ันจากนัก
ลงทุน รวมท้ังปรับปรุงความนาเช่ือถือในการเปดเผยขอมูลของบริษัท 
         กฎหมายท่ีถือไดวาเปนท่ีกลาวขวัญมากท่ีสุดในชวงระยะเวลาที่ผานมา ไดแก Sarbanes-
Oxley Act ซ่ึงเปนกฎหมายฉบับสําคัญเม่ือเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2545 เพื่อแกไขปญหาทุจริตตกแตง
งบการเงินของบริษัทในตลาดหลักทรัพย เชน  บริษัทเอนรอน  และ บริษัทเวิลดคอม  โดย
กําหนดใหผูบริหารมีความรับผิดชอบโดยตรงท่ีจะจัดใหมีกระบวนการและการควบคุมเกี่ยวกับ
รายงานทางการเงิน  และตองเปดเผยพรอมท้ังรับรองการควบคุมดังกลาวทุกไตรมาส มีบทลงโทษท่ี
รุนแรงหากไมปฏิบัติตาม กฎหมายฉบับนี้เปนกฎหมายแมบท สงผลกระทบอยางมากตอผูประกอบ
วิชาชีพและผูสอบบัญชีท่ัวโลก รวมท้ังประเทศไทยดวย เนื่องจากบริษัทในเครือของบริษัทจด
ทะเบียนในสหรัฐอเมริกา รวมท้ังสํานักงานสอบบัญชีท่ีเกี่ยวของ จะถูกบังคับใหใชกฎหมายฉบับนี้
เชนเดียวกับบริษัทแมในสหรัฐอเมริกา กฎหมายฉบับดังกลาวสงผลตอการปฏิบัติหนาท่ีของ
ผูบริหารของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และผูสอบบัญชีอยางหลีกเล่ียงไมได   
          ท้ังวิกฤติเศรษฐกิจในประเทศไทยและประเทศสหรัฐอเมริกา สงผลใหนักลงทุน
ตองการการกํากับดูแลกิจการท่ีดีมากข้ึน  คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จึงได
กําหนดหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน (ป 2549) ประกอบดวยหลักการ 
และ แนวปฏิบัติท่ีดีเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ  (แตไมรวมถึงเร่ืองท่ีกฎหมายกําหนดใหปฏิบัติไว
ชัดเจนแลว) ซ่ึงเนื้อหาแบงเปน 5 หมวด ไดแก  หมวดท่ี 1.  สิทธิของผูถือหุน   หมวดท่ี 2 . การ
ปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน  หมวดท่ี3. บทบาทของผูมีสวนไดเสีย  หมวดท่ี4.  การเปดเผย
ขอมูลและความโปรงใส  และหมวดท่ี5.  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  
 ในหมวดท่ี 4 เร่ืองการเปดเผยขอมูล และ ความโปรงใส  คณะกรรมการตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนดใหบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
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เปดเผยขอมูลสําคัญท่ีเกี่ยวของกับบริษัท อยางถูกตอง ครบถวน ทันเวลา โปรงใสผานชองทางท่ี
เขาถึงขอมูลไดงาย มีความเทาเทียมกัน และ นาเช่ือถือ ขอมูลสําคัญของบริษัทมีลักษณะการเปดเผย
ขอมูล 2 ลักษณะคือ  

 1. ขอมูลทางการเงิน  
2. ขอมูลท่ีไมใชขอมูลทางการเงิน ( ขอมูลเชิงคุณภาพ)  

 ในการเปดเผยขอมูลท่ีไมใชขอมูลทางการเงิน  คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย ไดกําหนดแนวรายงานและการวิเคราะหของฝายบริหาร (Management Discussion & 
Analysis) หรือ  MD&A  และแบบแสดงรายการขอมูลประจําป ( แบบ 56-1 ) เพ่ือสรางความ
นาเช่ือถือแกงบการเงิน โดยต้ังอยูบนแนวคิดท่ีวาผูใชงบการเงินตองการขอมูลเชิงคุณภาพ และ
ตองการขอมูลเชิงวิเคราะหมากข้ึน  
 จากวิกฤตเศรษฐกิจไทย ป พ.ศ. 2540 ซ่ึงเกิดจากหลายเหตุพรอมๆกัน สาเหตุหนึ่งเกิด
จากการทุจริตของสถาบันการเงิน สวนมากเปนบริษัทกลุมเงินทุนและหลักทรัพย แตเนื่องจาก
ปจจุบันธนาคารแหงประเทศไทยมีนโยบายใหบริษัทกลุมเงินทุนควบรวมกิจการเพื่อเปล่ียนเปน
ธนาคาร และในอนาคตบริษัทกลุมเงินทุนจะหมดไป ดังนั้นการศึกษาระดับการเปดเผยขอมูลและ
ความโปรงใสของงบการเงินของบริษัทกลุมหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อ
ประเมินระดับการเปดเผยขอมูลและความโปรงใส ตามท่ีนักลงทุนและสาธารณชนเรียกรองจึงมี
ความสําคัญ  เพราะเปนการแสดงใหเห็นความรับผิดชอบของผูบริหารในการรักษาผลประโยชน
ใหกับนักลงทุน แสดงใหนักลงทุนตลอดจนหนวยงานตางๆท่ีเกี่ยวของ เกิดความมั่นใจในการ
บริหารงานของผูบริหารวาใชความรูความสามารถในการบริหารธุรกิจอยางเหมาะสม เปนการ
ยกระดับความนาเช่ือถือของงบการเงินท่ีจัดทําโดยบริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 นอกจากนั้น ผูวิจัยศึกษามุมมองของนักบริหาร เพื่อใหทราบความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ขอกําหนดแตละขอวามีการเปดเผยระดับใด นอกจากนี้ยังศึกษาขอเสนอแนะและปญหาจาก
ผูบริหารในการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ตลอดจนศึกษาความคิดเห็นจาก
นักวิเคราะหหลักทรัพยเกี่ยวกับผลกระทบตอการตัดสินใจลงทุน ในการใชขอมูลตามแบบ 56-1  
 
วัตถุประสงคของโครงการวิจัย 
 1. ศึกษาแนวปฏิบัติในการเปดเผยขอมูลท่ีไมใชขอมูลทางการเงิน ของงบการเงินบริษัท
กลุมหลักทรัพย ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

2. เพื่อประเมินระดับการเปดเผยขอมูลท่ีไมใชขอมูลทางการเงิน ของงบการเงินตาม
หลักการกํากับกิจการท่ีดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน ( ป 2549 ) ในหมวด 4 เร่ืองการเปดเผยขอมูล
และความโปรงใส (ประเมิน แบบ 56-1) 
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3. เปรียบเทียบแนวปฏิบัติในการเปดเผยขอมูลท่ีไมใชขอมูลทางการเงิน ของงบการเงิน
ของบริษัทกลุมหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กับหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี
สําหรับบริษัทจดทะเบียน ( ป2549) ตามท่ีกําหนดโดย สํานักงานคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย  

4. ศึกษาความคิดเห็นของผูบริหารในการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 
สําหรับบริษัทจดทะเบียน (ป2549) ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทยกําหนด ในหมวดท่ี 4 เร่ือง การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส (ความคิดเห็นของผูบริหาร
เกี่ยวกับ MD&A )  

5. ศึกษาความคิดเห็นนักวิเคราะหหลักทรัพยเกี่ยวกับระดับผลกระทบท่ีมีผลตอการ
ตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนในการใชประโยชนจากการเปดเผยขอมูลท่ีไมใชขอมูลทางการเงิน 
ตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี สําหรับบริษัทจดทะเบียน( ป 2549 ) ตามท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนดในหมวดท่ี 4 เร่ือง เปดเผยขอมูลและความ
โปรงใส 

สมมติฐานการวิจัย 
 1. ผูบริหารมีการเปดเผยขอมูลท่ีไมใชขอมูลทางการเงิน ของงบการเงินแตกตางกัน 
 2. ผูบริหารมีการเปดเผยขอมูลตามแบบ 56-1 แตกตางจากหลักการกํากับดูแลกิจการท่ี
ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน ( ป 2549 ) ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทยกําหนด ในเร่ือง การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 
 3. ผูบริหารมีความคิดเห็นในการเปดเผยขอมูลท่ีไมใชขอมูลทางการเงินเกี่ยวกับ 
MD&A ของงบการเงินแตกตางกัน 
 4. การใหระดับความสําคัญของผูบริหารในการเปดเผยขอมูลท่ีไมใชขอมูลทางการเงิน 
กับระดับความสําคัญท่ีมีผลตอการตัดสินใจลงทุนในการใชประโยชนจากการเปดเผยขอมูลท่ีไมใช
ขอมูลทางการเงินของนักวิเคราะหหลักทรัพยมีความสัมพันธกัน 
 
นิยามศัพท 
 1. การเปดเผยขอมูลท่ีไมใชขอมูลทางการเงิน   สํานักงานคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย กําหนดใหบริษัทจดทะเบียนเปดเผยขอมูลท่ีไมใชขอมูลทางการเงิน   
ในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป ( แบบ 56-1)   และสนับสนุนการนําเสนอคําอธิบายและการ
วิเคราะหของฝายจัดการ ( Management Discussion & Analysis ) หรือ MD&A แสดงเปนรายไตร
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มาส และรายปซ่ึง เปนสวนหนึ่งของรายงานประจําป ของบริษัทในรอบปท่ีผานมาเพ่ือให 
ผูลงทุนไดรับทราบขอมูลไดดียิ่งข้ึน  นอกเหนือจากขอมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอยางเดียว  
 2. บริษัทกลุมหลักทรัพย หมายถึง บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย ซ่ึงบริษัทหรือบริษัทยอยทําธุรกิจคาขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  
 3. ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  ราชบัณฑิตยสถานใหความหมายวา หมายถึง 
ตลาดหรือสถานท่ีอันเปนศูนยกลางในการซ้ือขายหลักทรัพย 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากร  
 ผูวิจัยไดศึกษาเร่ือง  การเปดเผยขอมูลท่ีไมใชขอมูลทางการเงิน ของงบการเงินบริษัท
กลุมหลักทรัพย ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซ่ึงปดงบการเงิน ณ วันท่ี 31
ธันวาคม 2550 รายงานแบบแสดงรายการขอมูลประจําป หรือแบบ 56-1 เมื่อวันท่ี 31 มีนาคม 2551   
 วิธีการ 
 1. ศึกษาการเปดเผยขอมูลท่ีอยูในสวนของ แบบ 56-1 ตามหลักการกํากับกิจการท่ีดี
สําหรับบริษัทจดทะเบียน ( ป 2549 ) ในเร่ืองการเปดเผยขอมูลและความโปรงใส   
 2. ศึกษาความคิดเห็นของผูบริหาร ในการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 
สําหรับบริษัทจดทะเบียน( ป 2549) เกี่ยวกับคําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ หรือ 
MD&A   
 3. ศึกษาความคิดเห็นของนักวิเคราะหหลักทรัพยเกี่ยวกับผลกระทบตอการตัดสินใจ
ลงทุนของนักลงทุนในการใชขอมูลตาม แบบ 56-1  
 
ขอจํากัดของการวิจัย 
         การเปดเผยขอมูลท่ีไมใชขอมูลทางการเงินของบริษัทมีหลายชองทาง เชน ผานชองทาง
ของตลาดหลักทรัพยฯ   เว็บไซตของบริษัท  แบบ 56-1  รายงานประจําป  และการจัดทํา MD&A 
ของบริษัทจดทะเบียนสําหรับงบการเงินทุกไตรมาส    
 จากการท่ีคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มีขอกําหนดใหบริษัทจด
ทะเบียนตองจัดทําแบบ 56-1  และสนับสนุนใหบริษัทจดทะเบียนจัดทํา MD&A สําหรับงบการเงิน
ทุกไตรมาส  แตเนื่องจากการจัดทํา MD&A สําหรับงบการเงินทุกไตรมาส  บริษัทไดใหความสําคัญ
ในการจัดทํานอยมาก เนื่องจากไมไดเปนขอกําหนดเชนเดียวกับแบบ 56-1 แตเปนการสนับสนุน
ของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เทานั้น 
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        งานวิจัยนี้ใช แบบ 56-1 แสดงใหเห็นความรับผิดชอบของผูบริหาร ในการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เปนตัวแปรแทนการเปดเผยขอมูล
และความโปรงใสโดยประเมินการเปดเผยเปน 4 ระดับ  
         นอกจากนั้นงานวิจัยใช MD&A เปนตัวแปรแสดงใหเห็นความรับผิดชอบของผูบริหาร
ในการเปดเผยขอมูล นอกเหนือจากกฎระเบียบขอบังคับของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย เพราะการเปดเผยขอมูล MD&A ของบริษัทเนื่องจากคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย
สนับสนุนการนําเสนอ MD&A เทานั้น แตไมไดเปนขอกําหนด ผูวิจัยจึงใชวิธีการสงแบบสอบถาม
เพื่อใหทราบระดับความคิดเห็นของผูบริหารในการเปดเผยขอมูล ตลอดจนไดสอบถามความ
คิดเห็นนักวิเคราะหหลักทรัพย เพื่อแสดงความตองการขอมูลของสาธารณชน 
 
นิยามตัวแปร 
  ตัวแปรอิสระ (Independent Variable )  
        1. งานวิจัยน้ีใชขอกําหนดตามแบบ 56-1 เปนตัวแปรแสดงใหเห็นความรับผิดชอบของ
ผูบริหาร ในการปฏิบัติตามระเบียบของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดย
ประเมินการเปดเผยเปน 4 ระดับ คือ ขอมูลท่ีไมไดเปดเผย   ขอมูลที่เปดเผยบางสวน ขอมูลท่ีเปดเผย
สวนใหญ ขอมูลท่ีเปดเผยครบถวน 
        2. งานวิจัยนี้ไดใชคําอธิบายรายการและการวิเคราะหของฝายจัดการ หรือ MD&A เปน
ตัวแปรแทนเพื่อแสดงใหเห็นความรับผิดชอบของผูบริหารในการเปดเผยขอมูล นอกเหนือ
กฎระเบียบขอบังคับ  
 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 
        งานวิจัยนี้ใชการนําขอมูลไปใชเพื่อการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุน โดยการสอบถาม
ความคิดเห็นของนักวิเคราะหหลักทรัพย เกี่ยวกับระดับผลกระทบท่ีมีผลตอการตัดสินใจลงทุนของ
นักลงทุนในการใชประโยชนจากการเปดเผยขอมูลท่ีไมใชขอมูลทางการเงิน   เปนตัวแปรแสดงให
เห็น การเปดเผยขอมูลท่ีไมใชขอมูลทางการเงิน (เชิงคุณภาพ )  
 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการวิจัย 
 1. เพื่อเปนขอมูลสําหรับนักลงทุนเกี่ยวกับระดับการเปดเผยขอมูลท่ีไมใชขอมูลทาง
การเงิน ของงบการเงินบริษัทกลุมหลักทรัพย ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย ตามหลักการกํากับกิจการท่ีดีในเร่ืองการเปดเผยขอมูลและความโปรงใส  
 2. เพื่ อใหทราบมุมมองและความคิดเห็นของผูบ ริหารตลอดจนปญหา  และ
ขอเสนอแนะในการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี สําหรับบริษัทจดทะเบียน( ป 2549 ) 
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ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนดใน เร่ือง การเปดเผยขอมูล
และความโปรงใส 
 3. เพื่อใหทราบมุมมองและความคิดเห็นของนักวิ เคราะหหลักทรัพยเกี่ยวกับ
ผลกระทบตอการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนในการใชประโยชนขอมูล ตามแบบ 56-1  
 4. เพื่อเปนขอมูลสําหรับคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กําหนด
แนวทางในการรณรงคใหมีการเปดเผยขอมูลเชิงคุณภาพของงบการเงินตามความตองการของ
สาธารณชน 
 5. เพื่อนําความรูท่ีไดรับจากการวิจัยมาพัฒนาการเรียนการสอน สาขาวิชาการบัญชี ใน
การจัดทํางบการเงินตามหลักการกํากับกิจการท่ีดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน( ป 2549 ) ตามท่ี
สํานักงานคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กําหนดในเร่ืองการเปดเผยขอมูลและ
ความโปรงใส  
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บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

 ในบทนี้จะกลาวถึงเอกสาร แนวคิดและทฤษฎี และงานวิจัยตางๆ ท่ีเกีย่วของกับการศึกษา  
เร่ืองการเปดเผยขอมูลท่ีไมใชขอมูลทางการเงิน ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย  
 
แนวปฏิบัติในการเปดเผยขอมูลท่ีไมใชขอมูลทางการเงิน  
 ในงานวิจัยนี้ ผูวิจัยนําเอาแนวปฏิบัติในการเปดเผยขอมูลท่ีไมใชขอมูลทางการเงิน 
2  แบบซ่ึงกําหนดโดยคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย คือ  แบบแสดงรายการ
ขอมูลประจําป ( แบบ 56-1 ) และ คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ (Management 
Discussion & Analysis) หรือ MD&A ซ่ึงท้ัง 2 แบบดังกลาวผูวิจัยทําการเรียบเรียงใหมเพื่อใหงาย
ตอการจัดทํารายช่ือแบบตรวจสอบรายการ (Check list) ขอมูลท้ัง 2 แบบมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 
1.  แบบแสดงรายการขอมูลประจําป ( แบบ 56-1 ) 
          คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไดกําหนดแบบแสดงรายการขอมูล
ประจําป หรือ แบบ 56-1  เพ่ือสรางความนาเช่ือถือแกงบการเงิน โดยตั้งอยูบนแนวคิดท่ีวาผูใชงบ
การเงินตองการขอมูลเชิงคุณภาพและตองการขอมูลเชิงวิเคราะหมากข้ึน ประกอบดวยตัวช้ีวัด 
3 สวน รวม 16 ขอ ซ่ึงแสดงรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 สวนท่ี 1 สรุปสาระสําคัญของขอมูลโดยยอ (ควรสรุปขอมูลใหอยูภายใน 1 หนา 
กระดาษ ) 
 สวนท่ี 2  
 1.  ปจจัยความเส่ียง 
  1.1 ระบุเฉพาะความเส่ียงท่ีอาจมีผลกระทบตอผูออกหลักทรัพยหรือผู ถือ
หลักทรัพยโดยตรง  ไมใชความเส่ียงสําหรับการประกอบธุรกิจท่ัวไป 

  1.2 อธิบายถึงลักษณะความเส่ียง เหตุการณท่ีเปนสาเหตุของความเส่ียง ผลกระทบ
ท่ีอาจเกิดข้ึน (ถาประเมินผลกระทบเปนตัวเลขไดใหระบุดวย) แนวโนมหรือความเปนไปไดท่ีจะ
เกิดความเส่ียงดังกลาว  
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  1.3 หากบริษัทมีมาตรการรองรับไวเปนการเฉพาะและสามารถลดความเส่ียงได
อยางมีนัยสําคัญแลว บริษัทอาจอธิบายเพิ่มเติมไวดวยก็ได 

 2.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
  2.1 อธิบายประวัติความเปนมาและการเปล่ียนแปลงและพัฒนาการท่ีสําคัญเกี่ยวกับ

การเปล่ียนแปลงอํานาจในการควบคุมบริษัท และลักษณะการประกอบธุรกิจท่ีผานมาโดยสังเขป 
(ประมาณ ¼ หนา) 

  2.2 อธิบายภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท  บริษัทยอย และบริษัทรวมท่ี
ดําเนินงานอยูในปจจุบัน หรือกําลังจะดําเนินงาน (กรณีบริษัทท่ียังไมมีการประกอบธุรกิจ)  
และนโยบายการแบงการดําเนินงานของบริษัทในกลุม ท้ังนี้ในกรณีท่ีมีบริษัทใหญ บริษัทยอย และ
บริษัทรวมจํานวนมากใหแสดงโครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัทดวย 

  2.3 ในกรณีท่ีบริษัทมีสายผลิตภัณฑหรือกลุมธุรกิจมากกวา 1 สาย หรือ 1 กลุม ให
ระบุสัดสวนรายไดจากแตละสายผลิตภัณฑหรือกลุมธุรกิจ โดยอยางนอยใหแสดงสัดสวนรายได
ของสายผลิตภัณฑหรือกลุมธุรกิจท่ีมีมูลคาเกินกวารอยละ 10 ของรายไดรวมตามงบกําไรขาดทุน
รวมของปบัญชีลาสุด ( ตามตารางภาคผนวก )  

  ในกรณีท่ีหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทไดแสดงผลการดําเนินงานของแต
ละสายผลิตภัณฑไวครบถวนตามมาตรฐานการบัญชีวาดวยการเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตาม
สวนงานแลว  อาจอธิบายโครงสรางรายไดเฉพาะปลาสุดก็ได (เชน บริษัทมีรายไดจากการประกอบ
ธุรกิจ A รอยละ 65 และธุรกิจ B รอยละ 35 พรอมท้ังอธิบายอางอิงถึงหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ที่เกี่ยวของ) 

  2.4  เปาหมายการดําเนินธุรกิจ (goal) (ถามี) ใหอธิบายเปาหมายการดําเนินธุรกิจ
ของบริษัทท่ีผูบริหารของบริษัทมุงหวังไวในระยะเวลา 3-5 ปขางหนา (อาจเปนขอมูลในเชิงตัวเลข
หรือไมก็ได) โดยใหเปดเผยเฉพาะกรณีท่ีผูบริหารพรอมจะเปดเผยเปาหมายดังกลาว และจะมีการ
อธิบายความคืบหนาของการดําเนินงานตามเปาหมายในการเปดเผยขอมูลเพิ่มเติมในแบบแสดง
รายการขอมูลประจําปของปถัดไป เชน บริษัทมีแผนท่ีจะมีสวนแบงตลาดรอยละ 20 ภายใน 3 ป
ขางหนา หรือบริษัทมีแผนท่ีจะพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเพื่อลดตนทุนการผลิตลงรอยละ 10 
ภายในปนี้ เปนตน ท้ังนี้ เพื่อใหผูลงทุนทราบทิศทางของบริษัทในอนาคต และใชเปนแนวทางใน
การติดตามผลการปฏิบัติงานของฝายจัดการของบริษัทตอไป 

 3.  การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ 
        ใหอธิบายการประกอบธุรกิจของบริษัทโดยแบงตามสายผลิตภัณฑหรือกลุมธุรกิจ 

(ตามตารางโครงสรางรายได)  ท้ังนี้ ในการอธิบายของแตละสายผลิตภัณฑหรือกลุมธุรกิจ ใหมี
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ขอมูลอยางนอยตามขอ 3.1 ดังนี้ (หากมีสายผลิตภัณฑเดียวอาจไมตองแยกหัวขอนี้ โดยอาจอธิบาย
ไวภายใตหัวขอลักษณะการประกอบธุรกิจก็ได) 

  3.1 ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ 
  3.1.1 อธิบายลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการเพื่อใหผูลงทุนเขาใจลักษณะธุรกิจ

ของบริษัท รวมทั้งปจจัยสําคัญท่ีมีผลกระทบตอโอกาสหรือขอจํากัดการประกอบธุรกิจ เชน
ใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจ สัมปทาน เปนตน ท้ังนี้ถายังอยูระหวางการไดรับการสงเสริมการ
ลงทุน ใหระบุพรอมท้ังอธิบายลักษณะสิทธิประโยชนท่ีไดรับดวย 

  3.2 การตลาดและภาวการณแขงขัน 
  3.2.1 อธิบายนโยบายและลักษณะการตลาดของผลิตภัณฑหรือบริการที่สําคัญ 

เชน กลยุทธการแขงขัน (เชน การแขงขันดวย ราคา การใหบริการ  การรับประกัน หรือคุณภาพ
สินคา ซ่ึงอาจอธิบายเปรียบเทียบกับคูแขงในภาพรวม โดยไมจําเปนตองเปนขอมูลเชิงตัวเลข ) 
ลักษณะของลูกคา กลุมลูกคาเปาหมาย การจําหนายและชองทางการจําหนาย หากมีการสง
ผลิตภัณฑออกไปจําหนายตางประเทศ ใหระบุสัดสวนตอการสงออกไปจําหนายตางประเทศ ช่ือ
ประเทศ หรือกลุมประเทศท่ีจําหนายผลิตภัณฑหรือบริการดวย 

  3.2.2 อธิบายสภาพการแขงขันภายในอุตสาหกรรม จํานวนคูแขงโดยประมาณ 
ขนาดของบริษัทเม่ือเทียบกับคูแขง สถานภาพและศักยภาพในการแขงขันของบริษัท ช่ือคูแขง  
(โดยทั่วไปไมจําเปนตองเปดเผย เวนแตในกรณีท่ีในอุตสาหกรรมนี้มีคูแขงเพียงรายเดียว หรือนอย
รายท่ีเปนผูนําตลาด ) รวมท้ังแนวโนมภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแขงขันในอนาคต  

  3.3  การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ  
  3.3.1 อธิบายลักษณะการจัดใหไดมาซ่ึงผลิตภัณฑเพื่อจําหนาย เชน การผลิต 

(จํานวนโรงงาน กําลังการผลิตรวม นโยบายการผลิตท่ีสําคัญ( ถามี) การจัดหาวัตถุดิบหรือ
ผลิตภัณฑเพื่อการจําหนาย สภาพปญหาเกี่ยวกับวัตถุดิบ   ( เชนการขาดแคลนวัตถุดิบ ผลการ
เปล่ียนแปลงเทคโนโลยีตอการใชวัตถุดิบ) จํานวนผูจําหนายวัตถุดิบ  รวมท้ังสัดสวนการซ้ือวัตถุดิบ
ในประเทศและตางประเทศ (ในกรณีเปนสถาบันการเงิน ใหอธิบายในเร่ืองแหลงท่ีมาของเงินทุน
และการใหกูยืม ) 

  3.3.2 หากกระบวนการผลิต หรือการกําจัดวัตถุดิบเหลือใชมีผลกระทบตอ
ส่ิงแวดลอม ใหอธิบายการดําเนินการของบริษัทเพ่ือลดผลกระทบดังกลาว (ในกรณีท่ีมีรายจายการ
ลงทุนในการควบคุมส่ิงแวดลอมในระยะ 3 ปท่ีผานมา หรือคาดวาจะมีรายจายดังกลาวในอนาคต 
ใหระบุดวย) และระบุวาผลการปฏิบัติจริงในระยะ 3 ปท่ีผานมาเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด
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หรือไม หากมีขอพิพาท หรือถูกฟองรองเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมใหระบุดวย พรอมท้ังอธิบายแนว
ทางการแกไขขอพิพาทดังกลาว 

 

หมายเหตุ   
         ในเร่ืองการระบุช่ือลูกคาหรือผูจําหนาย ( Supplier) ท่ีมีสัดสวนเกินกวารอยละ 30 ของ
รายไดรวมในระยะ 3 ปท่ีผานมา ซ่ึงเดิมกําหนดใหเปนขอมูลท่ีตองเปดเผยนั้น ตามแบบแสดง
รายการขอมูลประจําปนี้ไมบังคับใหตองระบุช่ือ แตหากบริษัทมีการพึ่งพิงลูกคาหรือผูจัดจําหนาย
รายใดท่ีมีบทบาทสําคัญตอการอยูรอดของบริษัท ก็ใหเปดเผยเปนปจจัยความเส่ียงโดยหากมี
สัดสวนเกินรอยละ 30 ของรายไดรวม หรือยอดซ้ือรวม ตามแตกรณี ตามงบการเงินรวม ก็ใหระบุ
จํานวนราย ลักษณะความสัมพันธและประเภทของสินคาท่ีซ้ือขาย  
         อยางไรก็ดี หากบริษัทมีการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับช่ือลูกคาหรือผูจัดจําหนายใหแก
บุคคลอ่ืน เชนผูลงทุนหรือนักวิเคราะหดานหลักทรัพยหรือการลงทุน ก็ใหระบุช่ือดังกลาวไวใน
แบบแสดงรายการขอมูลประจําปดวย เพื่อใหผูลงทุนมีขอมูลเทาเทียมกันดวย 

 4.   การวิจัยและการพัฒนา 
  4.1 อธิบายนโยบายการวิจัยและพัฒนาในดานตางๆ เชน ผลิตภัณฑ (พัฒนา

ผลิตภัณฑใหมหรือปรับปรุงผลิตภัณฑเดิม) หรือเทคโนโลยีการผลิต  
  4.2 พรอมท้ังแสดงรายจายในระยะ 3 ปท่ีผานมาสําหรับการทําวิจัยและการพัฒนา

ดังกลาว กรณีท่ีไมมี ใหระบุวาไมมี พรอมท้ังอธิบายเหตุผลประกอบดวย 
 5. ทรัพยสินท่ีใชในการประกอบธุรกิจ 
   5.1  ใหอธิบายลักษณะสําคัญของทรัพยสินถาวรหลักท่ีบริษัทและบริษัทยอยใชใน

การประกอบธุรกิจไมวาจะมีกรรมสิทธ์ิในทรัพยสินนั้นหรือไม (เชน ท่ีดิน อาคารโรงงาน 
เคร่ืองจักร โดยอาจแสดงยอดรวมของทรัพยสินประเภทเดียวกันไวดวยกัน โดยไมตองแยกแสดง
เปนเคร่ืองจักรแตละเคร่ือง และไมจําเปนตองแยกแสดงเปนรายบริษัท) ลักษณะกรรมสิทธิ และหาก
มีการทําสัญญาเชาทรัพยสินระยะยาว ใหสรุปสาระสําคัญของสัญญาดวย (เฉพาะในเร่ืองระยะเวลา
การเชาท่ีเหลือและหนาท่ีหรือภาระผูกพันของบริษัทตามสัญญานั้น (ถามี) )ท้ังนี้ หากมีการใช
ทรัพยสินใดเปนหลักประกันการกูยืมเงินใหระบุวงเงินของภาระหลักประกันของทรัพยสินนั้นดวย  

   5.2 ในกรณีท่ีบริษัทหรือบริษัทยอยประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยให
แสดงราคาประเมินของท่ีดินหรืออาคารท่ีมีไวเพื่อขายดวย (ไมรวมทรัพยสินสวนกลางของ
โครงการ) โดยใหระบุช่ือผูประเมินราคา วันท่ีประเมินราคา และราคาประเมิน แตถาการประเมิน
ราคาท่ีดินหรืออาคารใดจัดทําไวเกิน 6 เดือน กอนวันยื่นแบบแสดงรายการขอมูลประจําป ใหปรับ
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ราคาประเมินราคาท่ีดินหรืออาคารดังกลาวตามมูลคางานท่ีไดสงมอบใหลูกคาแลวดวย ท้ังนี้ การ
ประเมินราคาดังกลาวตองประเมินโดยผูประเมินราคาท่ีอยูในบัญชีรายช่ือท่ีไดรับความเห็นชอบจาก
สํานักงานดวย 

  5.3  ในกรณีท่ีบริษัทหรือบริษัทยอยมีสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีสําคัญในการประกอบ
ธุรกิจ เชน สิทธิบัตร สัมปทาน ลิขสิทธ์ิ เคร่ืองหมายการคาใหอธิบายลักษณะสําคัญ เง่ือนไข รวมท้ัง
ผลตอการดําเนินธุรกิจและอายุสิทธิดังกลาว 

  5.4   ใหอธิบายนโยบายการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม ( เชน ธุรกิจท่ี
บริษัทจะลงทุน การกําหนดสัดสวนเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมท้ังหมดตอสินทรัพย
รวม) และนโยบายการบริหารงานในบริษัทดังกลาว (เชน ขอบเขตอํานาจในการควบคุมหรือมีสวน
รวมในการกําหนดนโยบายที่สําคัญตอการดําเนินธุรกิจ การสงตัวแทนของบริษัทไปเปนกรรมการ
ในบริษัทดังกลาว) 

 6. โครงการในอนาคต  (future plan ) 
  ในกรณีท่ีบริษัทหรือบริษัทยอยมีโครงการในอนาคต ใหอธิบายลักษณะโครงการ 

ผลตอบแทนท่ีคาดวาจะไดรับ รวมท้ังปจจัยท่ีอาจทําใหโครงการไมสามารถดําเนินไปตามแผนได 
 7.  ขอพิพาททางกฎหมาย  
  7.1 อธิบายโดยสังเขปถึงขอพิพาททางกฎหมาย ซ่ึงบริษัทหรือบริษัทยอยเปน

คูความหรือคูกรณีโดยท่ีคดีหรือขอพาทยังไมส้ินสุด ท้ังนี้ใหอธิบายเฉพาะ (1) คดีท่ีอาจมีผลกระทบ
ดานลบตอสินทรัพยของบริษัทหรือบริษัทยอยท่ีมีจํานวนสูงกวารอยละ 5 ของสวนของผูถือหุน ณ 
วันส้ินปบัญชีลาสุด ท้ังนี้ กรณีท่ีสวนของผูถือหุนติดลบ ใหอธิบายเฉพาะคดีท่ีมีจํานวนสูงกวารอย
ละ 10 ของสินทรัพยหมุนเวียน  ณ วันส้ินปบัญชีลาสุด 

  7.2 อธิบายคดีท่ีกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ แตไม
สามารถประเมินผลกระทบเปนตัวเลขได  

   7.3 อธิบายคดีท่ีมิไดเกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัท โดยไมตอง
อธิบายคดีท่ีเปนสวนหนึ่งของการประกอบธุรกิจปกติ เชน การฟองบังคับชําระหนี้จากลูกคาในกรณี
ท่ีบริษัทท่ีออกหลักทรัพยเปนสถาบันการเงิน เปนตน  
          ในการอธิบายขอพิจารณาขางตน ใหระบุถึงศาลท่ีกําลังพิจารณาคดี วันเร่ิมคดี 
คูความและมูลคดี และความคืบหนาของคดี และความเห็นของผูบริหารเกี่ยวกับผลกระทบท่ีอาจ
เกิดข้ึนของคดีหรือขอพิพาทตอการดําเนินงานของบริษัทหรือบริษัทยอย และใหระบุกรรมการ 
ผูบริหาร หรือผูท่ีเกี่ยวของท่ีเปนคูความกับบริษัทดวย 
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 8.  โครงสรางเงินทุน 
  8.1 หลักทรัพยของบริษัท  
   8.1.1   บริษัทมีทุนจดทะเบียน............ลานบาท เรียกชําระแลว................ลาน

บาท แบงเปนหุนสามัญ...............หุน หุนบุริมสิทธิ..................หุน (ถามี) มูลคาหุนละ........บาท 
ภายหลังจากการเสนอขายหุนในคร้ังนี้บริษัทจะมีทุนชําระแลวเพิ่มเปน.................ลานบาท  ( เฉพาะ
กรณีการเสนอขายหุน)  ในกรณีท่ีบริษัทมีหลักทรัพยไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยอ่ืน ใหระบุ
ช่ือตลาดหลักทรัพยท่ีจดทะเบียนนั้นดวย 

   8.1.2  กรณีท่ีบริษัทมีหุนประเภทอ่ืนท่ีมีสิทธิหรือเง่ือนไขแตกตางจากหุน
สามัญ เชน หุนบุริมสิทธิ ใหอธิบายลักษณะสําคัญของหลักทรัพย เชน จํานวน มูลคา และสิทธิและ
เง่ือนไขท่ีแตกตางจากหุนสามัญ ลักษณะบุคคลท่ีถือหุนบุริมสิทธิดังกลาวเปนตน ท้ังนี้ หากบุคคลท่ี
อาจท่ีความขัดแยง ใหระบุรายช่ือและจํานวนท่ีแตละรายถือดวย 

   8.1.3 กรณีท่ีบริษัทมีโครงการออกและเสนอขายหุนหรือหลักทรัพยแปลง
สภาพใหกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนซ่ึงเปนคนตางดาว(Thai Trust Fund) หรือมีการออกตราสารแสดง
สิทธิในผลตอบแทนท่ีเกิดจากหลักทรัพยอางอิง (NVDR) ท่ีมีหุนของบริษัทนั้นเปนหลักทรัพย
อางอิง ใหระบุจํานวนหุน  พรอมท้ังอธิบายถึงผลกระทบตอสิทธิในการออกเสียงของผูถือหุนอัน
เนื่องมาจากการท่ีกองทุนรวมหรือผูออก NVDR ดังกลาวไมใชสิทธิออกเสียงในการประชุมผูถือหุน 

   8.1.4 กรณีท่ีบริษัทมีหลักทรัพยอ่ืนท่ีไมใชหุนสามัญ เชน หุนกู ตั๋วเงิน 
หลักทรัพยแปลงสภาพ หรือตราสารหนี้ ใหอธิบายลักษณะสําคัญของหลักทรัพย ประเภทหุนกู หรือ
ตั๋วเงิน จํานวนและมูลคาท่ียังไมไดไถถอน วันครบกําหนดไถถอน หลักประกัน หละเง่ือนไขอ่ืนท่ี
เปนสาระสําคัญ เชน การใหสิทธิไถถอนหุนกูหรือต๋ัวเงินกอนครบกําหนด(put option และ call 
option) เปนตน และการจัดอันดับความนาเช่ือถือของหุนกูหรือเงินคร้ังหลังสุด 

   8.1.5 กรณีท่ีกลุมผู ถือหุนรายใหญมีขอตกลงระหวางกัน (shareholding 
agreement) ในเร่ืองท่ีมีผลกระทบตอการออกและเสนอขายหลักทรัพย หรือการบริหารงานของ
บริษัทโดยท่ีขอตกลงดังกลาวมีบริษัทรวมลงนามดวย ใหระบุ พรอมท้ังอธิบายสาระสําคัญท่ีมีผลตอ
การดําเนินงานของบริษัท 

  8.2 ผูถือหุน ใหระบุรายช่ือกลุมผูถือหุนตอไปนี้ พรอมท้ังจํานวนหุนท่ีถือและ
สัดสวนการถือหุนลาสุด ท้ังนี้ ใหนับผูถือหุนท่ีเกี่ยวของกันตามมาตรา 258 และผูถือหุนท่ีอยูภายใต
ผูมีอํานาจควบคุมเดียวกันเปน 

   8.2.1  กลุมเดียวกันกลุมผูถือหุนท่ีถือสูงสุด 10 รายแรก 
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   8.2.2  กลุมผู ถือหุนรายใหญท่ีโดยพฤติการณมีอิทธิพลตอการกําหนด
นโยบายการจัดการ หรือการดําเนินงานของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ (เชน มีการสงบุคคลเขาเปน
กรรมการท่ีอํานาจจัดการ (authorized director)  

           ในกรณีท่ีรายช่ือกลุมผูถือหุนท่ีปรากฏดังกลาวขางตน ยังไมแสดงถึง
บุคคลท่ีเปนผูถือหุนท่ีแทจริง เชน รายช่ือผูถือหุนท่ีแสดงไวเปน holding company หรือ nominee 
account ใหระบุช่ือบุคคลหรือกลุมบุคคลหลักท่ีเปนผูถือหุนแทจริง รวมท้ังธุรกิจหลักของบุคคล
ดังกลาวดวย เวนแตจะมีเหตุอันสมควรท่ีทําใหไมอาจทราบผูถือหุนท่ีแทจริง 

   8.2.3 นโยบายการจายเงินปนผล ใหระบุโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทท่ี
จะจายใหผูถือหุน รวมท้ังนโยบายท่ีบริษัทยอยจะจายใหบริษัทดวย 

 9.  การจัดการ 
  9.1  โครงสรางการจัดการ:  
   9.1.1 อธิบายโครงสรางกรรมการบริษัทวาประกอบดวยคณะกรรมการ

ท้ังหมดกี่ ชุด  เชน  คณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการกําหนดคาจางผูบริหาร เปนตน และขอบเขตอํานาจหนาท่ีของกรรมการแตละชุด 

   9.1.2  ระบุรายช่ือกรรมการ และหากกรรมการรายใดเปนกรรมการอิสระหรือ
กรรมการในชุดอ่ืนตาม (1.1) ใหระบุใหชัดเจน นอกจากนี้ ใหระบุหลักเกณฑในการคัดเลือก
กรรมการอิสระไดแก คุณสมบัติ และกระบวนการสรรหา ดวย 

   9.1.3  ระบุ จํานวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ และจํานวนครั้งท่ี
กรรมการแตละรายเขาประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปท่ีผานมา 

   9.1.4  ระบุรายชื่อและตําแหนงของผูบริหาร ผูทีอํานาจควบคุม (ถามี) และ
รายช่ือของเลขานุการบริษัท ท้ังนี้ ใหแนบขอมูลของกรรมการของบริษัท ผูบริหาร และผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัทเกี่ยวกับวุฒิการศึกษาลาสุด ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหนาท่ีและทักษะ
ของการเปนกรรมการ ประสบการณหลักท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท และประวัติการกระทําผิด 
รวมท้ังรายช่ือของกรรมการในบริษัทยอย ตามเอกสารแนบ 

  9.2  การสรรหากรรมการและผูบริหาร: ระบุวาวิธีการคัดเลือกบุคคลท่ีจะแตงต้ัง
เปนกรรมการผานคณะกรรมการสรรหา (nominating committee) หรือไมจํานวนกรรมการที่มาจาก
ผูถือหุนรายใหญแตละกลุม (ถามี) และใหอธิบายสิทธิของผูลงทุนรายยอยในการแตงต้ังกรรมการ 
(ใหระบุวาการแตงต้ังกรรมการใชวิธีท่ีผูถือหุนสามารถแบงคะแนนเสียงของตนในการเลือกต้ัง
กรรมการเพื่อใหผูใดมากนอยตามมาตรา 70 วรรคหนึ่ง แหง พระราชบัญญัติ มหาชน (cumulative 
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voting) หรือวิธีการแตงต้ังกรรมการแตละรายตองไดรับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง) 

  9.3 คาตอบแทนผูบริหาร : อธิบายในประเด็นดังนี้ 
   9.3.1  คาตอบแทนท่ีเปนตัวเงิน 
    (ก) แสดงคาตอบแทนของกรรมการบริษัทแตละรายในปท่ีผานมา

โดยใหระบุเฉพาะคาตอบแทนในฐานะกรรมการเทานั้น ในกรณีที่กรรมการไดรับคาตอบแทนใน
ฐานะผูบริหาร ตาม (ข) ดวย ใหแยกระบุคาตอบแทนไวใน (ข) และใหอธิบายลักษณะคาตอบแทน
ดวย (เชน คาตอบแทนกรรมการรายนาย ก เทากับ xx บาท ในป 25xx  โดยเปนคาตอบแทนในรูป
เบ้ียประชุมและบําเหน็จกรรมการซ่ึงแปรตามผลดําเนินงานของบริษัท เปนตน) 

       (ข) แสดงคาตอบแทนรวมและจํานวนรายของกรรมการบริหารและ
ผูบริหารของบริษัทในปท่ีผานมา และใหอธิบายลักษณะคาตอบแทนดวย (ในขอนี้ คําวา “ผูบริหาร” 
ใหหมายความวา ผูจัดการ ผูบริหารส่ีรายแรกตอจากผูจัดการลงมา และผูบริหารรายที่ส่ีทุกรายโดย
ไมรวมถึงผูจัดการฝายบัญชีหรือการเงินหากตําแหนางผูจัดการฝายไมไดอยูในระดับเดียวกันกับ
ผูบริหารรายท่ีส่ี) 

           ในกรณีท่ีคาตอบแทนในปท่ีผานมาไมสะทอนคาตอบแทนท่ีแทจริง 
(เชน มีการตั้งผูบริหารใหมจํานวนมากในปปจจุบัน) ใหประมาณคาตอบแทนดังกลาวสําหรับป
ปจจุบันดวย 

    ท้ังนี้ สําหรับบริษัทท่ีประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุนในบริษัทอ่ืน 
(holding company) ใหแสดงคาตอบแทนและจํานวนรายของกรรมการและผูบริหารทุกคนของ
บริษัทยอยท่ีเปนธุรกิจหลักในปท่ีผานมาตามแนวทางขางตนดวย 

   9.3.2  คาตอบแทนอ่ืน (ถามี) ใหแสดงคาตอบแทนอ่ืนและอธิบายลักษณะ
ของคาตอบแทนน้ัน เชน โครงการใหสิทธิซ้ือหุนหรือหลักทรัพยแปลงสภาพแกผูบริหาร (อธิบาย
หลักเกณฑและวิธีการจัดสรรหลักทรัพยดังกลาว และสัดสวนการไดรับหุนของผูบริหารเม่ือเทียบ
กับจํานวนหุนหรือโครงการท้ังหมดรวมทั้งเงินกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ท้ังนี้ ใหเปนไปตามแนวทาง
ท่ีกําหนดไวใน (9.3.1) 

  9.4 การกํากับดูแลกิจการ: ใหอธิบายวาท่ีผานมาบริษัทมีการปฏิบัติตามหลักการ
ของการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 15 ขอ ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนด
หรือไม หากมีเร่ืองใดท่ีบริษัทมิไดมีการปฏิบัติตามหลักดังกลาว ใหระบุเร่ืองท่ีไมปฏิบัตินั้น พรอม
ท้ังแสดงเหตุผลประกอบ ท้ังนี้ในการแสดงเหตุผลประกอบดังกลาว บริษัทอาจเลือกใชสีอางอิงไป
ยังคําอธิบายท่ีเกี่ยวของในหัวขออ่ืนก็ได 
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  9.5 การดูแลเร่ืองการใชขอมูลภายใน : ใหอธิบายวาบริษัทมีนโยบายและวิธีการ
ดูแลผูบริหารในการนําขอมูลภายในของบริษัทไปใชเพ่ือประโยชนสวนตน รวมทั้งเพ่ือการซ้ือขาย
หลักทรัพยโดยเฉพาะในชวง 1 เดือนกอนท่ีงบการเงินเผยแพรตอสาธารณชนหรือไมอยางไร (เชน 
การกําหนดใหผูบริหารรายงานซ้ือขายหลักทรัพย และมาตรการลงโทษหากบริษัทพบวา มีการนํา
ขอมูลภายในไปใชเพื่อประโยชนสวนตน เปนตน) เพื่อใหผูลงทุนเห็นภาพวาบริษัทมีมาตรการ
ปองกันการท่ีกรรมการและผูบริหารใชประโยชนจากขอมูลภายในอยางไร 

  9.6   บุคลากร : ใหแสดงจํานวนพนักงานท้ังหมด และจํานวนพนักงานในแตละ
สายงานหลักและในกรณีท่ีบริษัทมีการเปล่ียนแปลงจํานวนพนักงานอยางมีนัยสําคัญ หรือมีขอ
พิพาทดานแรงงานท่ีสําคัญในระยะ 3 ปท่ีผานมา ใหอธิบายเหตุผลและนโยบายในเร่ืองดังกลาว 
นอกจากนี้ใหแสดงผลตอบแทนรวมของพนักงานและอธิบายลักษณะผลตอบแทนน้ัน เชน 
เงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพ เปนตน รวมท้ังอธิบายนโยบายในการพัฒนา
พนักงาน 

 10.  การควบคุมภายใน 
          ใหสรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยว กับความเพียงพอและความ

เหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทและการติดตามควบคุมดูแลการดําเนินงานของ
บริษัทยอยวาสามารถปองกันทรัพยสินของบริษัทและบริษัทยอยจากการที่ผูบริหารนําไปใชโดยมิ
ชอบหรือโดยไมมีอํานาจหรือไม และท่ีผานมาบริษัทมีขอบกพรองเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน
ในเร่ืองใดบาง ถามี บริษัทไดแกไขขอบกพรองดังกลาวเสร็จส้ินแลวหรือไม เพราะเหตุใด ท้ังนี้ หาก
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นท่ีตางไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท หรือผูสอบ
บัญชีมีขอสังเกตเกี่ยวกับการควบคุมภายในประการใดใหระบุไวในท่ีนี้ดวย นอกจากนี้ ใหแนบ
รายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบเปนเอกสารแนบทายแบบแสดงรายการ
ขอมูลประจําปนี้ดวย 

 11. รายการระหวางกัน (ถามี) 
          ใหอธิบายลักษณะของรายการระหวางกันท่ีผานมา และนโยบายในการทํารายการ
ระหวางกันกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงในอนาคต 

  11.1 เปดเผยรายการระหวางกันกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงในปท่ีผานมา โดย
ใหระบุช่ือกลุมบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง ลักษณะความสัมพันธ (เชน เปนบิดาของผูถือหุนรายใหญ 
เปนบริษัทท่ีผูถือหุนรายใหญถือหุนรอยละสามสิบ) และเปดเผยขอมูลรายการระหวางกัน เชน 
ลักษณะ ปริมาณ เง่ือนไขของรายการระหวางกัน อัตราดอกเบ้ีย ราคาซ้ือ ราคาขาย มูลคาของรายการ
ระหวางกัน หรือคาเชาท่ีเกิดข้ึนจริงพรอมท้ังแสดงราคาประเมิน หรืออัตราคาเชา ท่ีประเมินโดย
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บุคคลท่ีสามหรือแสดงไดวาเปนราคาท่ีเปนธรรม ท้ังนี้ หากเปนรายการระหวางกันกับบริษัทรวม
หรือบริษัทยอยท่ีมีผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทท่ีออกหลักทรัพยถือหุน
รวมกันไมเกินรอยละสิบจะไมเปดเผยขอมูลนั้นก็ได 

  11.2 อธิบายความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการดังกลาววาเปนไป
เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทแลวหรือไม อยางไร ท้ังนี้  ถามีความเห็นของกรรมการอิสระในเร่ือง
ดังกลาวท่ีแตกตางจากมติคณะกรรมการใหเปดเผยความเห็นนั้นดวย 

  11.3 อธิบายมาตรการหรือข้ันตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน และให
ระบุวาผูบริหารหรือผูถือหุนท่ีมีสวนไดเสียในเร่ืองนั้น มีสวนในการอนุมัติหรือไม และมีการดูและ
เร่ืองดังกลาวอยางไร 

  11.4 อธิบายนโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต 
   11.4.1 หากหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทไดเปดเผยรายการ

ระหวางกันตาม  (1) ครบถวนแลว ไมตองเปดเผยขอมูลใน (1) ซํ้าในสวนนี้ แตใหอางอิงไปถึงหมาย
เหตุประกอบงบการเงินท่ีเกี่ยวของ 

   11.4.2 หากบุคคลที่อาจมีความขัดแยงถือหุนในบริษัทยอยหรือบริษัทรวม
รวมกันเกินกวารอยละ 5 ของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงของบริษัทดังกลาว ใหอธิบายเหตุผล
ประกอบท่ีใหบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงถือหุนในบริษัทดังกลาวแทนการถือหุนของบริษัทโดยตรง
ดวย 

 12. ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 
  12.1   งบการเงินใหสรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงานในระยะ 3 ปท่ีผานมา 

(หรือเทาท่ีมีการดําเนินงานจริง) โดยใหแสดงขอมูล ดังนี้ 
   12.1.1 ใหสรุปรายงานการสอบบัญชี 
   12.1.2 ตารางสรุปงบการเงินรวมหรืองบการเงิน (ในกรณีท่ีไมมีบริษัทยอย) 

โดยใหแสดงรายการและตัวเลขท่ีปรากฏในตารางดังกลาวตองตรงกับท่ีปรากฏในงบการเงินท่ี
ผูสอบบัญชีตรวจสอบแลว 

   12.1.3 ใหแสดงอัตราสวนทางการเงินท่ีสําคัญท่ีสะทอนถึงฐานะการเงิน 
และผลการดําเนินงานในธุรกิจหลักของบริษัทและบริษัทยอย 

  12.2 หมายเหตุ  
   12.2.1 การจัดทําประมาณการงบการเงินในแบบแสดงรายการขอมูล

ประจําปนี้ใหเปนไปตามความสมัครใจของบริษัท และจะจัดทําเปนระยะเวลาใดก็ได แตหาก
ประสงคจะจัดทําและเปดเผย บริษัทตองจัดทําประมาณการดวยความระมัดระวัง    เพื่อใหม่ันใจวา
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สมมติฐานที่ใชจัดทําประมาณการน้ันสมเหตุสมผลแลว โดยตองแสดงสมมติฐานพรอมท้ัง
คําอธิบายไวอยางชัดเจนดวย และในการจัดทําแบบแสดงรายการขอมูลประจําปในปถัดไป บริษัท
ตองอธิบายวาผลการดําเนินงานและฐานะการเงินท่ีเกิดข้ึนจริงแตกตางจากประมาณการท่ีทําไว
อยางไร  ท้ังนี้  หากประมาณการดังกลาวจัดทําข้ึนโดยมีเหตุอันควรทราบอยูแลววา สมมติฐานนั้น
ไมสมเหตุสมผล  แบบแสดงรายการขอมูลประจําปดังกลาวอาจเขาขายอันเปนเท็จหรือทําใหผูอ่ืน
สําคัญในขอเท็จจริง  ซ่ึงบริษัทอาจเขาขายฝาฝนมาตรา 238 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 

          อนึ่ง หากบริษัทประสงคจะเปดเผยหรือเผยแพรขอมูลใดๆ ท่ีเกี่ยวกับ
แนวโนมหรือประมาณการผลการดําเนินงานของบริษัทในเชิงตัวเลขตอนักวิเคราะหหรือผูลงทุน 
บริษัทตองจัดทําและแสดงประมาณการดังกลาวไวในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปดวย 

   12.2.2   คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงานให
อธิบายเชิงวิเคราะหเกี่ยวกับ ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน การเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญ ปจจัยท่ีเปน
สาเหตุหรือมีผลตอฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน หรือการเปล่ียนแปลงดังกลาว หากบริษัทเคย
แจงแผนการดําเนินงานหรือประมาณการงบการเงินไวในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขาย
หลักทรัพย หรือแบบแสดงรายการขอมูลประจําป ใหอธิบายผลการปฏิบัติตามแผนดังกลาวดวย 
นอกจากนี้หากมีแนวโนมหรือความเปล่ียนแปลงที่อาจมีผลตอฐานะการเงินหรือผลการดําเนินงาน
อยางมีนัยสําคัญในอนาคตใหอธิบายดวย 

           การวิเคราะหขางตน ใหอธิบายในชวงปท่ีผานมา สําหรับงบการเงิน
ในชวง 2 ปกอนหนานี้ ใหอธิบายประกอบเฉพาะกรณีท่ีฐานะการเงินหรือผลการดําเนินงานดังกลาว
มีผลกระทบตอฐานะการเงินหรือผลการดําเนินงานปจจุบันของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ  ท้ังนี้  หาก
บริษัทมีสายผลิตภัณฑหรือกลุมธุรกิจมากกวา 1 สาย/กลุม ใหอธิบายผลการดําเนินการในแตละสาย
ผลิตภัณฑหรือกลุมธุรกิจท่ีมีนัยสําคัญดวย 

   12.2.3 คาตอบแทนของผูสอบบัญชี ใหแสดงคาตอบแทนที่ผูสอบบัญชี 
สํานักงานสอบบัญชีท่ีผูสอบบัญชีสังกัด และบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกับผูสอบบัญชีและสํานัก
งานสอบบัญชีสังกัด ไดรับจากบริษัทและบริษัทยอย โดยใหระบุแยกเปน 

     1   คาตอบแทนจาการสอบบัญชี (audit fee) 
  2.   คาบริการอ่ืน (non-audit fee) 
   12.2.4  การเปดเผยคาบริการอื่นใหแสดงขอมูลของคาบริการอื่นท่ีไดจาย

ไปแลวในรอบปบัญชีท่ีผานมา และคาบริการอ่ืนท่ีจะตองจายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงท่ียัง

DPU



 19 

ใหบริการไมแลวเสร็จในรอบปบัญชีท่ีผานมา และประเภทของการใหบริการอ่ืน ท้ังนี้ บุคคลหรือ
กิจการท่ีเกี่ยวของกับผูสอบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชีท่ีผูสอบบัญชีสังกัด ใหรวมถึง 

    (ก) คูสมรสและบุตรท่ียังตองพึ่งพิงหรืออยูในอุปการะของผูสอบ
บัญชี 

    (ข) กิจการท่ีมีอํานาจควบคุมสํานักงานสอบบัญชี  กิจการท่ีถูก
ควบคุมโดยสํานักงานสอบบัญชี และกิจการท่ีอยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับสํานักงานสอบบัญชี 
ไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม 

      (ค)  กิจการท่ีอยูภายใตอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญของสํานัก
งานสอบบัญชี 

     (ง)  หุนสวนหรือเทียบเทาของสํานักงานสอบบัญชี 
      (จ)  คูสมรสและบุตรท่ียังตองพึ่งพิงหรืออยูในอุปการะของบุคคล

ตาม (ง)  
      (ฉ)  กิจการท่ีผูสอบบัญชี บุคคลตาม (ก) (ง) หรือ (จ) มีอํานาจ

ควบคุมหรือมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญ  ไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม 
 เพื่อประโยชนในการพิจารณาลักษณะของการควบคุมหรือการมีอิทธิพลอยางเปน
สาระสําคัญท่ีจะเขาขายเปนบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกับผูสอบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชี
ขางตน  ใหนํานิยามตามมาตรฐานการบัญชีวาดวยเร่ืองการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการ
ท่ีเกี่ยวของกันมาใหบังคับ 

 13. ขอมูลอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
         ใหระบุขอมูลอ่ืนท่ีอาจมีผลการทบตอการตัดสินใจของผูลงทุนอยางมีนัยสําคัญ  

ท้ังนี้  รายการในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปตามที่ระบุขางตนเปนเพียงรายการข้ันตํ่า โดย
บริษัทยังคงมีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการเปดเผยขอมูลใหถูกตอง และไมขาดขอมูลท่ีควรตอง
แจงใหผูลงทุนทราบเพ่ือประกอบการตัดสินใจลงทุน 

 สวนท่ี 3 
 14.   การรับรองความถูกตองของขอมูล 
         การรับรองความถูกตองของขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปใหเปน 

ดังนี้ 
  14.1 กรรมการบริหารทุกคนและผูท่ีดํารงตําแหนงบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี

ใหลงลายมือช่ือพรอมท้ังประทับตราบริษัท (ถามี) ในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป พรอมท้ัง
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มอบอํานาจใหบุคคลใดลงนามกํากับเอกสารในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปแทนดวย โดยให
ใชขอความและรูปแบบ  

 เอกสารแนบ 1 
 15.1 รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท 
  15.1.1  ใหแสดงรายละเอียดของผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมตามตาราง  
  15.1.2  ในกรณีท่ีผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมรายใดดํารงตําแหนงเปนผูบริหาร

ในบริษัทยอยบริษัทรวม หรือบริษัทท่ีเกี่ยวของหลายบริษัท ใหแสดงขอมูลการดํารงตําแหนงของ
ผูบริหาร และผูมีอํานาจควบคุม ตามตารางดังนี้ (ตามตาราง ภาคผนวก ) 

 15.2 ประวัติผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุม ในกรณีท่ีผูบริหารปละผูมีอํานาจควบคุมมี
ลักษณะไมเปนไปตามขอ 17 แหงประกาศวาดวยการขออนุญาตเสนอขายหุน ใหระบุดวยวามี
คุณสมบัติไมเปนไปตามขอใด หากไมมี ไมตองระบุ 

 เอกสารแนบ 2  
 16. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทยอย ใหแสดงรายช่ือกรรมการของบริษัท

ยอย(ตามตาราง ภาคผนวก) 
 
2. คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ (Management Discussion & Analysis) หรือ 

MD&A 
 สําหรับคําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ(Management Discussion & 
Analysis) หรือ MD&A โดยปกติแลว สํานักงานคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยกําหนดใหการ
นําเสนอ MD&A เปนสวนหนึ่งของรายงานประจําป เพื่ออธิบายถึงการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับ
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปท่ีผานมาเพ่ือใหผูลงทุนไดรับทราบขอมูลได
ดียิ่งข้ึน  นอกเหนือจากขอมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอยางเดียว ประกอบดวยตัวช้ีวัด ดานตางๆ 
ดังนี้ 

 1. การวิเคราะหผลการดําเนินธุรกิจวาเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไว ในกรณีท่ีผล
การดําเนินธุรกิจแตกตางจากแผนท่ีกําหนด  อธิบายสาเหตุท่ีทําใหเกิดความแตกตางดังกลาว และ
แนวทางแกไข   หากสาเหตุท่ีทําใหเกิดความแตกตางนั้นไมอาจแกไขใหหมดไปไดภายในระยะเวลา
ของแผน อธิบายแนวทางการปรับแผนการดําเนินธุรกิจในอนาคต  

 2. การวิเคราะหสาเหตุของการเปล่ียนแปลง และความสัมพันธของตัวเลขท่ีปรากฏใน
งบกําไรขาดทุนของบริษัท   
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 3. อธิบายผลการดําเนินงานของแตละสายผลิตภัณฑหรือกลุมธุรกิจ ตามตาราง
โครงสรางรายไดของกลุมบริษัท  ท้ังนี้ ในการวิเคราะหใหคํานึงถึงรายการที่สําคัญทุกรายการ 
นอกจากนี้ วิเคราะหคุณภาพของกําไรโดยเปรียบเทียบระหวางกําไรสุทธิกับกระแสเงินสดจากการ
ดําเนินงาน ในกรณีท่ีมีความแตกตางอยางมีสาระสําคัญ อธิบายสาเหตุท่ีทําใหเกิดความแตกตาง   

 4. ผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับประมาณการในกรณีท่ีบริษัทเคยยื่นแบบแสดง
รายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยในปท่ีผานมา และไดแสดงประมาณการผลการดําเนินงานไว
ในแบบแสดงรายการขอมูลดังกลาว หากผลการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริงแตกตางจากประมาณการ
เกินกวารอยละ 25 ของตัวเลขตามประมาณการในเร่ืองรายได หรือกําไรสุทธิท่ีเกิดจากการ
ดําเนินงานตามปกติ บริษัทระบุคําช้ีแจงของบริษัทและที่ปรึกษาทางการเงินในการเสนอขาย
หลักทรัพยดังกลาวตอเหตุการณนี้ตามท่ีเคยแจงตอสํานักงานและประชาชนดวย 

 5. วิเคราะหการเปล่ียนแปลงฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทยอยจากตัวเลข ท่ี
ปรากฏในงบดุลและงบกระแสเงินสดของบริษัท หรืองบดุลรวมและงบกระแสเงินสดรวม (ในกรณี
ท่ีมีบริษัทยอย) ไมวาจะเปนเชิงบวกหรือเชิงลบ วิเคราะห คุณภาพของสินทรัพย  อธิบายเกี่ยวกับการ
ดอยคาของสินทรัพย  ลูกหนี้  ใหวิเคราะหอายุของลูกหนี้เปรียบเทียบกับนโยบายการใหสินเช่ือของ
บริษัท สภาพคลองกระแสเงินสด  โดยวิเคราะหปจจัยหรือรายการสําคัญท่ีมีผลตอการเปล่ียนแปลง
ของกระแสเงินสดจากกิจกรรมตางๆ ซ่ึงอาจมีผลตอฐานะการเงินของบริษัทในอนาคต  ในกรณีท่ีมี
ความแตกตางระหวางกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานกับกําไรจากการดําเนินงานอยางมี
สาระสําคัญ วิเคราะหสาเหตุของความแตกตางดังกลาวอัตราสวนสภาพคลองท่ีสําคัญ เชน ใหแสดง
อัตราสวนสินทรัพยหมุนเวียนตอหนี้สินหมุนเวียน สินทรัพยสภาพคลองตอหนี้สินหมุนเวียน และ
อธิบายถึงความเพียงพอของสภาพคลองของบริษัท หากบริษัทอยูระหวางมีปญหา ใหอธิบายแนว
ทางแกไขดวยระยะเวลาครบกําหนดของหน้ีระยะส้ันท่ีมีผลตอสภาพคลองของบริษัท โดยวิเคราะห
มูลคาและระยะเวลาของการไดมาหรือการใชจายไปของเงินทุนระยะส้ันวามีความสอดคลองกัน
เพียงใด 

 6. อธิบายรายจายลงทุนท่ีผานมาวาเปนไปเพื่อวัตถุประสงคใด รวมท้ังวิเคราะห
ผลตอบแทนท่ีบริษัทคาดหวังกับผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริง กรณีท่ีมีความแตกตาง ใหวิเคราะห
สาเหตุของความแตกตางดังกลาว แผนรายจายลงทุน ระบุวัตถุประสงคของแผน จํานวนเงิน และ
ชวงเวลาที่คาดวาจะจายเงินลงทุน และผลตอบแทนที่คาดหวัง  ท้ังนี้ ใหอธิบายโดยเรียงลําดับตาม
ระดับความสําคัญของแผนดังกลาว 
 7. แหลงท่ีมาของเงินทุน  ความเหมาะสมของโครงสรางเงินทุน  แสดงอัตราสวนทาง
การเงินท่ีสําคัญ  วิเคราะหความเหมาะสมของโครงสรางเงินทุนดังกลาวโดยเปรียบเทียบกับกิจการ
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อ่ืนในอุตสาหกรรม  หากบริษัทมีการเปล่ียนแปลงโครงสรางเงินทุนในงวดท่ีผานมา  ไดอธิบาย
สาเหตุของการเปล่ียนแปลงดังกลาว  สวนของผูถือหุน  อธิบายสาเหตุการเปล่ียนแปลงของสวน
ของผูถือหุนท่ีเปนแหลงท่ีมาของ 
  8. ปจจัยและอิทธิพลหลักท่ีอาจมีผลตอผลการดําเนินงาน หรือฐานะการเงินในอนาคต 
ใหอธิบายรายละเอียดของปจจัยและอิทธิพลหลักท่ีอาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอผลการ
ดําเนินงานหรือฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทยอยในอนาคต ไมวาจะเปนส่ิงท่ีเกิดข้ึนแลวหรือ
คาดวาจะเกิดข้ึน และส่ิงท่ีอยูนอกเหนือหรืออยูภายใตการควบคุมของบริษัท รวมท้ังวิเคราะห
แนวทางเนินการของบริษัทเพื่อรองรับปจจัยและอิทธิพลหลักดังกลาว 
 9. คุณภาพของสินทรัพย (บริษัทท่ีประกอบธุรกิจท่ีมีลักษณะเฉพาะ)  การใหกูยืม  
วิเคราะหการกระจุกตัวของการใหกูยืมวาอยูท่ีอุตสาหกรรมใด หรือลูกคารายใด สอดคลองกับ
นโยบายของบริษัทหรือไม  แสดงรายละเอียดของมูลหนี้ท่ีหยุดรับรูรายได ตามเกณฑท่ีหนวยงาน
กํากับดูแลกําหนด เง่ือนไขในการหยุดรับรูรายได การบังคับหลักประกัน อายุ ลูกหนี้   การตั้งสํารอง
คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ เปรียบเทียบระหวางนโยบายของบริษัทกับเกณฑท่ีหนวยงานกํากับดูแล
กําหนด และวิเคราะหความเพียงพอของคาเผ่ือดังกลาว เงินลงทุนในหลักทรัพย  วิเคราะหการ
กระจุกตัวของการลงทุนในบริษัทใดบริษัทหนึ่ง และผลตอบแทนจากการลงทุนอยูในระดับท่ี
คาดหวังหรือไม ถาไม เปนเพราะสาเหตุใด แสดงมูลคาเงินลงทุนแยกตามหลักทรัพยแตละประเภท  
 10. ความสัมพันธของแหลงท่ีมาของเงินทุนกับแหลงใชไปของเงินทุน  แสดง
แหลงท่ีมาและใชไปของเงินทุนในแตละชวงเวลา เชน 1 - 90 วัน 91 วัน - 1 ป 1 - 5 ป และ 5 ปข้ึน
ไป โดยแยกตามประเภทของแหลงท่ีมาหรือใชไปของเงินทุน  วิเคราะหโอกาสท่ีบริษัทอาจเกิด
ปญหาจากความไมสัมพันธกันของแหลงท่ีมาและใชไปของเงินทุนดังกลาว รวมทั้งแนวทางแกไข
หรือมาตรการรองรับเพื่อลดผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนตอผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของ
บริษัท แสดงแนวทางแกไขหรือมาตรการรองรับเพื่อลดผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนตอผลการ
ดําเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท วิเคราะหผลตางของดอกเบ้ียหรืออัตราดอกเบ้ีย (interest 
spread) ในกรณีท่ีผลตางดังกลาวมีแนวโนมลดลง ใหอธิบายสาเหตุและผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน 
 11.  การดํารงอัตราสวนตาง ๆ ตามขอกําหนดของหนวยงานกํากับดูแล และอัตราสวน
ท่ีสําคัญซ่ึงเปนลักษณะเฉพาะของอุตสาหกรรม  แสดงอัตราสวนตางๆ ท่ีบริษัทตองดํารงไวตาม
ขอกําหนดของหนวยงานกํากับดูแล หรือมีมาตรฐานสากลกําหนดไว เชน อัตราเงินกองทุนตอ
สินทรัพยเส่ียง (สถาบันการเงิน) อัตราสวนเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิ (ธุรกิจหลักทรัพย) ในกรณี
ท่ีอัตราสวนดังกลาวเทากับหรือตํ่ากวา หรือคาดวาจะเทากับหรือต่ํากวาอัตราสวนท่ีหนวยงานกํากับ
ดูแลหรือมาตรฐานสากลกําหนด ไดอธิบายแนวทางแกไขปญหาดังกลาว  อธิบายและวิเคราะห
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อัตราสวนหรือขอมูลบางประเภทซ่ึงเปนลักษณะเฉพาะของอุตสาหกรรม และมีความสําคัญตอการ
ประเมินประสิทธิภาพของการดําเนินธุรกิจ เชน อัตราความเสียหาย  ของสถาบันการเงิน ธุรกิจ
หลักทรัพย  ขอมูลการเปดเผยโครงสรางการถือหุนและผลตอบแทน ตางๆของประธาน และ 
กรรมการบริษัท  
 12. การประเมินความโปรงใสเกี่ยวกับโครงสรางการถือหุน แสดงรายช่ือโครงสราง 
ผูถือหุน เปดเผยรายช่ือกรรมการผูถือหุน  เปดเผยรายช่ือผูจัดการผูถือหุน ประวัติการทํางานของ
คณะกรรมการชัดเจน ขอมูลการเปดเผยผลตอบแทนตางๆของประธาน 

 
งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

         งานวิจัยของ Bhattacharya and Bonser -Neal (2003) เกี่ยวกับผลกระทบของรายการคา
ของธุรกิจในยุคโลกไรพรมแดน  พบวา มีประโยชนท่ีสําคัญสองขอ คือ 1. ยุคโลกไรพรมแดนได
ลดตนทุนของบริษัท 2. โลกไรพรมแดนไดพัฒนาการกํากับดูแลกิจการ ดังนั้นผูบริหารจะตองมี
การปฏิบัติตามส่ิงท่ีผูถือหุนเรียกรอง  งานวิจัยนี้เปนหลักฐานที่แสดงใหเห็นวาการปรับปรุงการ
กํากับดูแลกิจการ จะชวยลดตนทุนของบริษัท 
         จากการศึกษาของ Li (2005)  พบวาหากบริษัทมีการกํากับดูแลกิจการในระดับตํ่า  นัก
ลงทุนตางประเทศจะหลีกเล่ียงการลงทุนในธุรกิจในบริษัทนั้น  แลวเปล่ียนลักษณะการลงทุน เปน
การลงทุนท่ีผูลงทุนเปนผูประกอบการเองหรือท่ีเรียกวาการลงทุนทางตรง  เพื่อสิทธิในการ
ปกปองคุมครองผลประโยชนของตนเองท่ีสูงกวา  งานวิจัยดังกลาวขางตนแสดงใหเห็นวาบริษัทท่ี
มีการกํากับดูแลกิจการท่ีดีจะเปนส่ิงจูงใจใหนักลงทุนตัดสินใจเขารวมลงทุน 
         จากผลการวิจัยของ  Thai Rating and Information Company :TRIS(2547) เร่ือง 
นักลงทุนสถาบันของไทยประเมินคุณคาบรรษัทภิบาลอยางไร  พบวาองคประกอบท่ีนักลงทุนคิด
วาสําคัญมากที่สุดคือการเปดเผยขอมูล เพราะเห็นวาเปนหนาท่ีของบริษัทจดทะเบียนท่ีมีตอ
สาธารณชนและเปนเร่ืองใกลตัวนักลงทุนมากกวาเร่ืองอ่ืนๆ เนื่องจากใชขอมูลท่ีเปดเผยอยูเปน
ประจํา  ส่ือท่ีใชมากท่ีสุด  คือ งบการเงินและรายงานประจําป  นอกจากนั้นนักลงทุนยังเห็นวาหาก
ไมม่ันใจในเร่ืองความโปรงใสของการเปดเผยขอมูล  ขอมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการและผูบริหารก็
ไมนาเช่ือถือ 
 การศึกษาของ  Yeoh (2005 ) เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑการเปดเผยขอมูลของ
บริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยประเทศนิวซีแลนด ในชวงเวลา 3 ป ( คศ.1996-1998) 
ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา  บริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยในประเทศท่ีพัฒนาแลวมีการ
ปฏิบัติตามกฎเกณฑในการเปดเผยขอมูลเปนไปตามกฎขอบังคับของตลาดหลักทรัพย ในระดับสูง
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กวา บริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยในประเทศท่ีกําลังพัฒนา อยางไรก็ตาม งานวิจัยก็มี
จุดออนและยังคงเปนคําถาม กลาวคือ การเปดเผยขอมูลเชิงปริมาณเปนการพิสูจนวาขอมูลมี
คุณภาพหรือไม   
         การศึกษา Cabedo and Tirado ( 2004 ) เร่ืองการเปดเผยความเส่ียงในรายงานทางการ
เงิน พบวา ขอมูลท่ีไมเพียงพอเกี่ยวกับความเส่ียงของบริษัทท่ีกําลังเผชิญอยู เปนจุดออนสําคัญ
อยางหนึ่งของกิจการในการเปดเผยขอมูลทางดานบัญชี  กอนท่ีนักลงทุนจะตัดสินใจลงทุน นัก
ลงทุนมักจะประเมินการเปดเผยขอมูล เพื่อท่ีจะกําหนดระดับความเส่ียงท่ีบริษัทคาดวาจะเผชิญ 
นักลงทุนจะตัดสินใจโดยต้ังบนพื้นฐานขอมูลเกี่ยวกับ “ความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีจะไดรับ” 
เพื่อใชในการตัดสินใจ ดังนั้นการเปดเผยขอมูลทางการบัญชี จะมีประโยชนมากสําหรับ 
บุคคลภายนอก  ถาหากนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับระดับความเส่ียงของบริษัทท่ีกําลังเผชิญอยู ใน
รายงานทางการเงิน 

          การศึกษาของ  Robb et al (2001 ) เกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลท่ีไมใชขอมูลทางการเงิน
ของประเทศแองโกล-อเมริกา พบวา สถาบันนักลงทุนและนักวิเคราะหทางการเงินใหความสําคัญ
กับขอมูลท่ีไมใชขอมูลทางการเงิน ซ่ึงเกี่ยวของกับความสามารถของผูบริหาร ในการบริหารจัดการ
งานใหมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลระยะยาว ทําใหเขาใจเกี่ยวกับปจจัยตางๆ ไดดีข้ึน ซ่ึงการ
พิจารณาการเปดเผยขอมูลท่ีไมใชขอมูลทางการเงิน เปนทางเลือกของธุรกิจในออสเตรเลีย แคนาดา 
และ สหรัฐอเมริกา การศึกษาดังกลาวนี้ เปนไปตามคําแนะนําของนักวิเคราะหของสหรัฐอเมริกา  
ใหกับ Jenkins Committee1 (คณะกรรมการพิเศษของสมาคมผูสอบบัญชีรับอนุญาตของ
สหรัฐอเมริกา) 
         จากการศึกษาของ Orens and Lybaert ( 2007 ) ทดสอบความสําคัญของขอมูลท่ีไมใช
ขอมูลทางการเงินเกี่ยวของกับความถูกตองในการคาดคะเนของนักวิเคราะหหรือไม  พบวา
นักวิเคราะหท่ีใชขอมูลท่ีมีแนวคิดเกี่ยวกับอนาคตมากกวาและมีขอมูลท่ีเกี่ยวกับการจัดการภายใน
มากกวา จะสามารถพยากรณไดแมนยํามากข้ึน ยิ่งกวานั้น ในการศึกษาคร้ังนี้ ไดทดสอบกับ บริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยของประเทศเบลเยียม โดยการปรับปรุง การรายงานขอมูลท่ีไมใช
ขอมูลทางการเงินในชวงเวลาท่ีผานมา อยางไรก็ตาม ลักษณะของรายงานในความคิดเห็นสรุปของ
นักวิเคราะห ไมใชความถ่ีและปริมาณของขอมูลท่ีไมใชขอมูลทางการเงิน  เพราะลักษณะของ
รายงานเหลานั้นตองใชเวลาเพ่ิมข้ึน 

                                                           
1 The Special committee of The American Institute of Certified Public Accountants ( AICPA,s Special 

committee) 
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บทที่ 3 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 
          ในการวิจัยเร่ืองการเปดเผยขอมูลท่ีไมใชขอมูลทางการเงินของบริษัทกลุมหลักทรัพยมี
วัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาแนวปฏิบัติและประเมินระดับการเปดเผยขอมูลตลอดจนเปรียบเทียบแนว
ปฏิบัติในการเปดเผยขอมูล ท่ีไมใชขอมูลทางการเงิน  ของงบการเงินบริษัทกลุมหลักทรัพย ท่ีจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และผูวิจัยศึกษาไดทําการศึกษาความคิดเห็นของ
ผูบริหารในการเปดเผยขอมูลท่ีไมใชขอมูลทางการเงิน  และศึกษาความคิดเห็นนักวิเคราะห
หลักทรัพยเกี่ยวกับระดับผลกระทบท่ีมีผลตอการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนในการใชประโยชน
จากการเปดเผยขอมูลดังกลาวของผูบริหาร ซ่ึงผูวิจัยมีวิธีการวิจัยดังนี้ 

 
กรอบแนวคิดการวิจัย  

 

 

ตัวแปรตาม 
 

การเปดเผยขอมูลท่ีไมใชขอมูลทาง
การเงิน  ( ขอมูลเชิงคุณภาพ ) 
 

การนําขอมูลไปใชประโยชน 
ของสาธารณชน 
ความคิดเหน็นกัวิเคราะหหลักทรัพย
เกี่ยวกับ ผลกระทบตอการตัดสินใจ
ลงทุนของนักลงทุน 

ตัวแปรอิสระ 
 

1. การปฏิบตัิตามกฎระเบียบขอบังคับ 

  แบบแสดงรายการขอมูลประจําป  
 ( แบบ 56-1 ) 

 

2. ความรับผดิชอบของผูบริหาร 

    ( นอกเหนือจากกฎระเบียบขอบังคับ ) 
   คําอธิบายและการวิเคราะหของฝาย
 จัดการ(Management Discussion & 
 Analysis) หรือ MD&A 
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ประชากรและตัวอยาง 
 1. การรวบรวมขอมูลเพ่ือประเมินระดับการเปดเผยขอมูลท่ีไมใชขอมูลทางการเงิน จาก 
แบบ 56-1 ผูวิจัยเลือกศึกษาประชากรบริษัทกลุมหลักทรัพยซ่ึงบริษัทหรือบริษัทยอยทําธุรกิจคาขาย
หลักทรัพย  ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซ่ึงมีประชากรทั้งหมด35บริษัท แต
ผูวิจัย รวบรวมขอมูลตัวอยางเพียง  19 บริษัทประกอบดวย 
  1. บริษัทหลักทรัพย แอดคินซัน (Adkinson Securities Public Company Limited ) 
  2. บริษัทหลักทรัพยเอเชีย พลัส  (Asia plus Securities Public Company Limited ) 
 3.   บริษัทเงินลงทุนกรุงเทพธนาทร  
     (Bangkok First Investment &Trust Public Co.,Ltd. 
  4. บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง  (Bualang Securities Public Company Limited ) 
 5.     บริษัทหลักทรัพย บีฟท (BFIT Securities Public Company Limited ) 
  6. บริษัทหลักทรัพย พัฒนสิน  
     (Capital Nomura Securities Public Company Limited ) 
  7. บริษัทหลักทรัพย ฟนันซา   ( Finansa Securities Public Company Limited ) 
            8.   บริษัทหลักทรัพย กิมเฮง ( ประเทศไทย )    

      (Kim Eng Securities (Thailand) Public Company Limited)                                                          
  9. บริษัทหลักทรัพย เคจไีอ ( ประเทศไทย ) 
      ( KGI Securities (Thailand) Public Company Limited) 
  10. บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม เอ็มเอฟซี  
      ( MFC Asset Management Public Company Limited) 
 11.   บริษัทหลักทรัพยภัทร (Phatra Securities Public Company Limited ) 
 12.   บริษัทเงินลงทุนสินอุตสาหกรรม  
        (The  Siam  Industrial  Credit Public Company Limited ) 
  13. บริษัทหลักทรัพยซิกโก ( SICCO Securities Public Company Limited ) 
  14. บริษัทหลักทรัพยไซรัส ( Syrus Securities Public Company Limited ) 
  15. บริษัททุนธนชาติ  (Thanachart  Capital Public Company Limited ) 
  16.  บริษัททรีนิตี้วัฒนา (Trinity Watthana Public Company Limited ) 
  17. บริษัทหลักทรัพย ยโูอบี เคยเฮียน ( ประเทศไทย )   
    (UOB Kay Hian Securities (Thailand) Public Company Limited) 
  18. บริษัทหลักทรัพย ยูไนเต็ด ( United Securities Public Company Limited ) 
  19. บริษัทหลักทรัพย ซิมิโก  ( Seamico Securities Public Company Limited ) 
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 2. การสอบถามผูบริหารเกี่ยวกับความคิดเห็นตลอดจนปญหา และขอเสนอแนะ  
เกี่ยวกับ การเปดเผยขอมูลของงบการเงิน ผูวิจัยสงแบบสอบถามไปยังผูบริหารบริษัทกลุม
หลักทรัพย ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ท้ังหมด รวม 19 บริษัท ไดรับตอบ
กลับมา 5 บริษัท  

 3. การสอบถามนักวิเคราะหหลักทรัพยของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเพ่ือให
ทราบมุมมองของนักลงทุนเกี่ยวกับการใหระดับความสําคัญในการใชขอมูลเชิงคุณภาพดานตางๆท่ี
สงผลกระทบตอการตัดสินใจลงทุน ตลอดจนปญหา และขอเสนอแนะ  ผูวิจัยสงแบบสอบถามไป
ยังนักวิเคราะหหลักทรัพยบริษัทกลุมหลักทรัพย ซ่ึงมีสวนแบงตลาดดานนายหนาซ้ือขายหลักทรัพย 
ในป 2550  10 อันดับแรก ไดรับตอบกลับมา 8 บริษัท จึงสงแบบสอบถามไปยังบริษัทซ่ึงมีสวนแบง
ระดับตลาด 5 อันดับถัดมา และไดรับแบบสอบถามคืนมาอีก 1 บริษัท รวมแบบสอบถาม 9 บริษัท  
จํานวนนักวิเคราะหหลักทรัพย 55 ราย 

         ผูวิจัยสรุปการจําแนกบริษัทตัวอยาง ตามลําดับไดดังนี้  

ตารางท่ี  1   แสดงสรุปบริษัทตัวอยาง 
  

1. ประเมินระดับการเปดเผยขอมูลจาก แบบ 56-1 2.แบบสอบถาม
ความคิดเห็น
ผูบริหาร 
( บริษัท ) 

3. แบบสอบถาม
ความคิดเห็น
นักวิเคราะห
หลักทรัพย 

( บริษัท / ราย ) 

ขนาดบริษัท ทุนจดทะเบียน จํานวน 
( บริษัท ) 

บริษัทขนาดเล็ก นอยกวา 1,000 ลานบาท 9     3     2  บริษัท   /  12  ราย 

บริษัทขนาดกลาง ระหวาง1,000–2,000 ลานบาท 5     1     3  บริษัท   /  10   ราย 

บริษัทขนาดใหญ มากกวา 2,000 ลานบาท  5     1     4  บริษัท   /  33   ราย  

รวม  19   5  9 บริษัท   /  55  ราย 
 

 จากตารางท่ี  3.1  ซ่ึงแสดงสรุปบริษัทตัวอยาง จะเห็นวาแบบสอบถามความคิดเห็น
ผูบริหารบริษัทกลุมหลักทรัพย ไดรับตอบกลับมาเพียง 5  บริษัท ( รอยละ 26 ) ซ่ึงคอนขางนอย 
ผูวิจัยจึงไดประมวลผลความคิดเห็นผูบริหารบริษัทตัวอยาง ในเร่ืองการเปดเผยขอมูล MD&A และ
แบบ 56-1 ในภาพรวมไมจําแนกขนาดบริษัท ซ่ึงผูวิจัยไดแสดงไวในบทที่ 4 ( ตารางท่ี 15 ) 
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เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
  ขั้นตอนการสรางเคร่ืองมือ 
         ผูวิจัยไดศึกษาขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เกี่ยวกับการจัดทํา
รายงานประจําปตามหลักการกํากับกิจการท่ีดี สําหรับบริษัทจดทะเบียนป 2549  ในเร่ืองการเปดเผย
ขอมูลและความโปรงใส  ตลอดจนศึกษา บทความ เอกสาร และงานวิจัยตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพื่อจัดทํา
รายช่ือแบบตรวจสอบรายการ (Check list) ท้ัง 3 แบบ ซ่ึงใชเปนเคร่ืองมือในการวิจัย ดังนี้  
 
1. การจัดทํารายชื่อแบบตรวจสอบรายการ (Check list) อยางละเอียด  เพ่ือประเมินระดับการ

เปดเผยขอมูล 
       1.1 จัดทําแบบตรวจสอบรายการ โดยการศึกษาแนวปฏิบัติในการเปดเผยขอมูลของ 
แบบ 56-1 ตามหลักการกํากับกิจการท่ีดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน (ป 2549 ) ในเร่ืองการเปดเผย
ขอมูลและความโปรงใส   เพื่อประเมินระดับการเปดเผยขอมูลตามแบบ 56-1 ของ คําตอบจากแบบ
ประเมินเปนแบบมาตราประมาณคา (Rating Scale ) ผูวิจัยตอบแบบตรวจสอบรายการจากประเมิน
การเปดเผยสามารถตอบได 4 ระดับคือ 
  ระดับ 0 หมายถึง ผูประเมินใชประเมินการเปดเผยขอมูลท่ีไมไดเปดเผย 
  ระดับ 1 หมายถึง ผูประเมินใชประเมินการเปดเผยขอมูลท่ีเปดเผยบางสวน  
  ระดับ 2 หมายถึง ผูประเมินใชประเมินการเปดเผยขอมูลท่ีเปดเผยสวนใหญ 
          ระดับ 3 หมายถึง ผูประเมินใชประเมินการเปดเผยขอมูลท่ีเปดเผยครบถวน 
        1.2  ทดสอบแบบตรวจสอบรายการ โดยนําแบบ ตรวจสอบรายกามาทดลองใช
ตรวจสอบรายการกับแบบ 56-1 ของบริษัทตัวอยาง 1 บริษัท เพื่อหาขอบกพรอง 
 1.3  ปรับปรุงแบบตรวจสอบรายการ โดยนํา แบบตรวจสอบรายการ ท่ีผานการทดลอง
มาปรับปรุงแกไข 
 
2.  การจัดทํารายชื่อแบบตรวจสอบรายการ (Check list) เฉพาะหัวขอใหญ เพ่ือการสอบถาม

ผูบริหาร 
                 2.1 จัดทําแบบตรวจสอบรายการ โดยการศึกษาการเปดเผยขอมูลท่ีอยูในสวนของ
รายงานและการวิเคราะหของฝายบริหาร และคําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ  บทความ 
เอกสาร และงานวิจัยตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพื่อจัดทํารายช่ือแบบตรวจสอบรายการ (Check list) เฉพาะ
หัวขอใหญเพื่อการสอบถามผูบริหารเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นในการเปดเผยขอมูลของงบการเงิน 
ตลอดจนปญหา และ ขอเสนอแนะ  จากแบบสอบถามเปนแบบมาตราประมาณคา (Rating Scale ) 
ผูบริหารตอบแบบสอบถามสามารถ ตอบได 5 ระดับคือ 
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  ระดับ 1  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลระดับนอยท่ีสุด 
  ระดับ 2  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลระดับนอย 
  ระดับ 3  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลระดับปานกลาง 
  ระดับ 4  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลระดับมาก 
  ระดับ 5  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลระดับมากท่ีสุด  
            2.2  นําแบบแบบตรวจสอบรายการไปขอคําแนะนําจากผูทรงคุณวุฒิ และแกไขเพิ่มเติม
ตามคําแนะนํา  

3. การจัดทํารายชื่อแบบตรวจสอบรายการ (Check list) เฉพาะหัวขอใหญ เพื่อสอบถาม
นักวิเคราะห 

        3.1  จัดทําแบบตรวจสอบรายการ โดยการใชขอมูลตามแบบ 56-1จัดทํารายช่ือแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check list) เฉพาะหัวขอใหญ เพ่ือสอบถามนักวิเคราะหหลักทรัพยของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย เกี่ยวกับผลกระทบตอการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุน คําตอบจาก
แบบสอบถามเปนแบบมาตราประมาณคา (Rating Scale ) นักวิเคราะหตอบแบบสอบถามสามารถ
ตอบได 5 ระดับคือ 
  ระดับ 1  หมายถึง  ประเมินผลกระทบท่ีมีผลตอการตัดสินใจลงทุนระดับนอยท่ีสุด 
  ระดับ 2  หมายถึง  ประเมินผลกระทบท่ีมีผลตอการตัดสินใจลงทุนระดับนอย 
  ระดับ 3  หมายถึง  ประเมินผลกระทบท่ีมีผลตอการตัดสินใจลงทุนระดับปานกลาง 
  ระดับ 4  หมายถึง  ประเมินผลกระทบท่ีมีผลตอการตัดสินใจลงทุนระดับมาก 
  ระดับ 5  หมายถึง  ประเมินผลกระทบท่ีมีผลตอการตัดสินใจลงทุนระดับมากท่ีสุด 
           3.2  นําแบบแบบตรวจสอบรายการไปขอคําแนะนําจากผูทรงคุณวุฒิ และแกไขเพิ่มเติม
ตามคําแนะนํา  
 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
         ขอมูลปฐมภูมิ 
  1. จัดสงแบบสอบถามใหแกผูบริหารกลุมหลักทรัพยท้ังหมด ท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยท่ีปดงบการเงิน ณ วันท่ี 31ธันวาคม 2549 และรายงานงบการเงินเม่ือ
วันท่ี 31 มีนาคม 2550 ซ่ึงมีจํานวน 19 บริษัท 
  2. จัดสงแบบสอบถามใหแกนักวิเคราะหงบการเงินของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทยจํานวน 9 บริษัท 55 คน     
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  ขอมูลทุติยภูมิ 
  1. แบบ 56-1 ของบริษัทกลุมหลักทรัพยซ่ึงบริษัทหรือบริษัทยอยทําธุรกิจคาขาย
หลักทรัพย  เพื่อประเมินระดับการเปดเผยขอมูล  
 
การวิเคราะหขอมูล 
  1. เปรียบเทียบรายช่ือแบบตรวจสอบรายการ (Check list) กับการเปดเผยขอมูลขอมูล 
จากแบบ 56-1 ของบริษัทกลุมหลักทรัพย เพื่อตรวจสอบระดับการเปดเผยขอมูลของบริษัทใน
หลักการกํากับกิจการท่ีดี สําหรับ บริษัทจดทะเบียน ป 2549 ในเร่ืองการเปดเผยขอมูลและความ
โปรงใส โดยการแจกแจงความถ่ี คาเฉล่ีย รอยละ แยกตามขนาดของทุนจดทะเบียน 
   คาเฉล่ียระหวาง      0    -  0.75  อยูในระดับไมไดเปดเผย 
   คาเฉล่ียระหวาง   0.76  -  1.50  อยูในระดับเปดเผยบางสวน 
   คาเฉล่ียระหวาง   1.51  -  2.25  อยูในระดับเปดเผยเปนสวนใหญ 
   คาเฉล่ียระหวาง   2.26  -  3.00  อยูในระดับเปดเผยครบถวน 
   
 วิธีการใหคะแนน 
   1. ระดับไมไดเปดเผย  หมายถึง  ไมมีการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับเร่ืองดังกลาว 
   2. ระดับเปดเผยบางสวน  หมายถึง การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับเร่ืองดังกลาวนอยกวา 
รอยละ 50 เชน คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กําหนดใหเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับ
เร่ือง การกํากับดูแลกิจการโดยใหอธิบายวาท่ีผานมาบริษัทมีการปฏิบัติตามหลักการของการกํากับ
ดูแลกิจการท่ีดี 15 ขอ หรือไม ถาหากบริษัทมีการเปดเผยขอมูลการปฏิบัติตามเพียง 5 ขอ เทานั้น  
ผูวิจัยจะใหคะแนนระดับเปดเผยบางสวน  เนื่องจากเปดเผยขอมูลนอยกวา รอยละ 50 
   3. ระดับเปดเผยเปนสวนใหญ หมายถึง การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับเร่ืองดังกลาว
มากกวา รอยละ 50  แตยังไมครบถวน  
   4. ระดับเปดเผยครบถวน หมายถึง  มีการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับเร่ืองดังกลาวอยาง
ครบถวนตามขอกําหนดของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  
  2. วิเคราะหความคิดเห็นของผูบริหาร ตลอดจนปญหาและขอเสนอแนะในการปฏิบัติ
ตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี โดยระดับความคิดเห็นโดยการแจกแจงความถ่ี คาเฉล่ีย   รอยละ
ของผูบริหาร ในการเปดเผยคําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ แบงเปน 5 ระดับคือ 
   คาเฉล่ียระหวาง      1    - 1.80   การเปดเผยอยูในระดับนอยท่ีสุด 
   คาเฉล่ียระหวาง   1.81  -  2.60  การเปดเผยอยูในระดับนอย 
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   คาเฉล่ียระหวาง   2.61  -  3.40  การเปดเผยอยูในระดับปานกลาง 
   คาเฉล่ียระหวาง   3.41  -  4.20  การเปดเผยอยูในระดับมาก 
   คาเฉล่ียระหวาง   4.21  -  5.00  การเปดเผยอยูในระดับมากท่ีสุด 
  3. วิเคราะหความคิดเห็นของนักวิเคราะหหลักทรัพย ของตลาดหลักทรัพย เพื่อใหทราบ
มุมมองและแนวความคิดเห็นของนักวิเคราะหเกี่ยวกับผลกระทบตอการตัดสินใจลงทุนของ 
นักลงทุนจากการใชขอมูลตาม แบบ 56-1 โดยระดับความคิดเห็น โดยการแจกแจงความถ่ี คาเฉล่ีย   
รอยละ ของความคิดเห็นของนักวิเคราะห แบงเปน 5 ระดับคือ 
   คาเฉล่ียระหวาง   1   -  1.80     ผลกระทบตอการตัดสินใจลงทุนอยูในระดับนอยท่ีสุด 
   คาเฉล่ียระหวาง   1.81 -  2.60  ผลกระทบตอการตัดสินใจลงทุนอยูในระดับนอย 
   คาเฉล่ียระหวาง  2.61 -  3.40 ผลกระทบตอการตัดสินใจลงทุนอยูในระดับปาน 
     กลาง 
   คาเฉล่ียระหวาง   3.41  -  4.20 ผลกระทบตอการตัดสินใจลงทุนอยูในระดับมาก 

  คาเฉล่ียระหวาง   4.21 -  5.00  ผลกระทบตอการตัดสินใจลงทุนอยูในระดับมากท่ีสุด  
              4. ศึกษาความสัมพันธระหวางคาเฉล่ียแนวปฏิบัติในการเปดเผยขอมูลของผูบริหาร 
และคาเฉล่ียการใหระดับความสําคัญ ท่ีมีผลกระทบตอการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุน ในการใช
ขอมูลเชิงคุณภาพดานตางๆ การทดสอบความสัมพันธของขอมูลท้ังสองชุดวามีความสอดคลองกัน
หรือไม โดยใช ตัวสถิติ Spearman, s rank test เพื่อหาความสําพันธระหวางขอมูลท่ีผูบริหารเปดเผย 
และการนําขอมูลใชประโยชนของนักลงทุนวามีความสอดคลองกันหรือไม 
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บทที่ 4 

ผลการวิจัย 
 

        ผลการศึกษาการเปดเผยขอมูลท่ีไมใชขอมูลทางการเงินของบริษัทกลุมหลักทรัพยผูวิจัย
แสดงผลการศึกษาดังนี ้
4.1 ผลการศึกษา แบบ 56-1 บริษัทกลุมหลักทรัพย จํานวน 19 บริษัท เพื่อศึกษาแนวปฏิบัติในการ

เปดเผยขอมูล และประเมินระดับการเปดเผยขอมูล ตลอดจนการเปรียบเทียบแนวปฏิบัติในการ
เปดเผยขอมูลท่ีไมใชขอมูลทางการเงิน ปรากฏดังตารางท่ี 2 - 14  

4.2 ผลการศึกษาแนวความคิดเห็นของผูบริหารในการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 
สําหรับบริษัทจดทะเบียน( ป 2549 ) ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยกําหนด
ในหมวดท่ี 4 เร่ือง เปดเผยขอมูลและความโปรงใส  ปรากฏดังตารางท่ี 15 

4.3 ผลการศึกษาแนวความคิดเห็นนักวิเคราะหหลักทรัพย เกี่ยวกับระดับผลกระทบท่ีมีผลตอการ
ตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนในการใชประโยชนจากการเปดเผยขอมูลท่ีไมใชขอมูลทาง
การเงิน ตามแบบ 56-1  ปรากฏดังตารางท่ี 16 

4.4 แสดงผลการศึกษาความสัมพันธระหวางคาเฉล่ียแนวปฏิบัติในการเปดเผยขอมูล และ คาเฉล่ีย
การใหระดับความสําคัญท่ีมีผลกระทบตอการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนในการใชขอมูลเชิง
คุณภาพดานตางๆ ปรากฏดังตารางท่ี 17 

4.5 ขอเสนอแนะในการเปดเผยขอมูลจากนักวิเคราะหหลักทรัพย  
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4.1  ผลการศึกษาแนวปฏิบัติในการเปดเผยขอมูลตาม แบบ 56-1 และประเมินระดับการเปดเผยขอมูล ตลอดจนการเปรียบเทียบแนวปฏิบัติในการเปดเผยขอมูล
ที่ไมใชขอมูลทางการเงิน  (ปรากฏดังตารางที่ 2-ตารางที่ 14 )   

ตารางที่  2   แสดงการสรุปสาระสําคัญของขอมูลโดยยอ และปจจัยความเสี่ยงของบริษัท  

ระดับการเปดเผยขอมูล ( รอยละ ) คาเฉลี่ย ( x ) 
 เปดเผยครบถวน เปดเผยสวนใหญ เปดเผยบางสวน ไมไดเปดเผย 

         รายการวิเคราะห  /  ขนาดบริษัท ใหญ กลาง เล็ก ใหญ กลาง เล็ก ใหญ กลาง เล็ก ใหญ กลาง เล็ก ใหญ กลาง เล็ก 

สวนที่ 1 สรุปสาระสําคัญของขอมูลโดยยอ 
(ควรสรุปขอมูลใหอยูภายใน 1 หนากระดาษ ) 

100 100 100          3 3 3 

สวนที่ 2   1.  ปจจัยความเสี่ยง 
1.1  ใหระบุความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบตอผูออก

หลักทรัพยหรือผูถือหลักทรัพยโดยตรง ฯ  

 
100 

 
100 

 
100 

         3 3 3 

1.2  อธิบายถึงลักษณะความเสี่ยง เหตุการณที่เปน
สาเหตุของความเสี่ยง ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ฯ 

100 100 100          3 3 3 

1.3 บริษัทมีมาตรการรองรับไวเปนการเฉพาะและ
สามารถลดความเสี่ยงไดอยางมีนัยสําคัญแลว
อธิบายเพิ่มเติม ฯ 

100 100 100          3 3 3 

คาเฉลี่ย ( x )  รวมสรุปสาระสําคัญของขอมูลโดยยอ และปจจัยความเสี่ยง เปดเผยขอมูลครบถวน ( 3 ) 

 ระดับการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการสรุปสาระสําคัญของขอมูลโดยยอ  และระบุความเสี่ยง สาเหตุของความเสี่ยง ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตลอดจน
มาตรการรองรับเปนการเฉพาะและสามารถลดความเสี่ยงไดอยางมีนัยสําคัญ ผูบริหารบริษัทตัวอยางทุกกลุม มีการเปดเผยขอมูลครบถวน   สวนการสรุปขอมูล
ใหอยูภายใน 1 หนากระดาษ พบวา ผูบริหารบริษัทตัวอยางเพียง 6 บริษัทจากทั้งหมด 19 บริษัท (รอยละ 31) ที่สรุปขอมูลใหอยูภายใน 1 หนากระดาษ  
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ตารางที่  3  แสดงลักษณะการประกอบธุรกิจ 

     ระดับการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับลักษณะการประกอบธุรกิจ   ประวัติความเปนมา ภาพรวมการประกอบธุรกิจ ระบุสัดสวนรายไดจากแตละสาย

 ผลิตภัณฑหรือกลุมธุรกิจ ผูบริหารมีการเปดเผยขอมูลครบถวน  ยกเวนเปาหมายการดําเนินธุรกิจ ( ถามี ) ซึ่งผูบริหารบริษัทตัวอยางทั้ง 3 กลุม มีการ
เปดเผยขอมูลแตกตางกันกลาวคือ ผูบริหารบริษัทตัวอยางขนาดใหญเปดเผยขอมูลครบถวนรอยละ 80 และไมไดเปดเผยขอมูลรอยละ 20  สําหรับผูบริหาร
บริษัทตัวอยางขนาดกลางเปดเผยขอมูลครบถวนรอยละ 60  เปดเผยขอมูลบางสวนรอยละ 20  และไมไดเปดเผยขอมูลรอยละ 20 สําหรับผูบริหารบริษัทตัวอยาง
ขนาดเล็กเปดเผยขอมูลครบถวนรอยละ 88.9  และไมไดเปดเผยขอมูลรอยละ11.1  อาจเนื่องจากขอกําหนดดังกลาวไมไดเปนขอกําหนดชัดเจน การเปดเผย
ขอมูลตามความสมัครใจ 

 

ระดับการเปดเผยขอมูล ( รอยละ ) คาเฉลี่ย ( x ) 
 เปดเผยครบถวน เปดเผยสวนใหญ เปดเผยบางสวน ไมไดเปดเผย 

         รายการวิเคราะห  /  ขนาดบริษัท ใหญ กลาง เล็ก ใหญ กลาง เล็ก ใหญ กลาง เล็ก ใหญ กลาง เล็ก ใหญ กลาง เล็ก 

2.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 2.1   ใหอธิบายประวัติความเปนมาฯ 

100 100 100          3 3 3 

 2.2  ใหอธิบายภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทและ  
  บริษัทยอย ฯ 

100 100 100          3 3 3 

2.3 ในกรณีที่บริษัทมีสายผลิตภัณฑหรือกลุมธุรกิจ 
 มากกวา 1 สาย หรือ 1 กลุม ใหระบุสัดสวนรายได 

2.4  จากแตละสายผลิตภัณฑหรือกลุมธุรกิจ ฯ 

100 100 100          3 3 3 

 2.4  เปาหมายการดําเนินธุรกิจ (goal) ฯ ( ถามี ) 80 60 88.9     20  20 20 11.1 2.4 2 2.67 

คาเฉลี่ย ( x )  รวม ลักษณะการประกอบธุรกิจเปดเผยขอมูลครบถวน  ( 2.86 ) 
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ตารางที่ 4  แสดงการประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ 

 คาเฉลี่ย ( x ) 
 เปดเผยครบถวน เปดเผยสวนใหญ เปดเผยบางสวน ไมไดเปดเผย 

         รายการวิเคราะห  /  ขนาดบริษัท ใหญ กลาง เล็ก ใหญ กลาง เล็ก ใหญ กลาง เล็ก ใหญ กลาง เล็ก ใหญ กลาง เล็ก 

3.   การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ 
 โดยแบงตามสายผลิตภัณฑหรือกลุมธุรกิจ  ฯ 

100 100 100          3 3 3 

3.1.1  ใหอธิบายลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการเพื่อใหผูลงทุน
 เขาใจลักษณะธุรกิจของบริษัท ฯ 

100 100 100          3 3 3 

3.2.1  ใหอธิบายนโยบายและลักษณะการตลาดของผลิตภัณฑ
 หรือบริการที่สําคัญฯ  

100 100 100          3 3 3 

3.2.2  ใหอธิบาย ภายในอุตสาหกรรม จํานวนคูแขงโดยประมาณฯ  100 100 100          3 3 3 
3.3.1  ใหอธิบายลักษณะการจัดใหไดมาซึ่งแหลงเงินทุนและการ
 ใหกูยืม ฯ 

100 100 100          3 3 3 

3.3.2  อธิบายการดําเนินงานเพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดลอมฯ 0 0 0       100 100 100 0 0 0 

คาเฉลี่ย ( x ) รวม การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ เปดเผยขอมูลครบถวน  ( 2.50 ) 
          

 ระดับการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ ลักษณะผลิตภัณฑ นโยบายและลักษณะการตลาด จํานวนคูแขง การจัด
ใหไดมาซึ่งแหลงเงินทุนและการใหกูยืม ผูบริหารมีการเปดเผยขอมูลครบถวน สวนการอธิบายการดําเนินงานเพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดลอม ผูบริหารไมได
เปดเผยขอมูลในทุกขนาดกิจการ อาจเนื่องจาก การดําเนินการของบริษัท กลุมหลักทรัพยไมมีกระบวนการผลิต หรือการกําจัดวัตถุดิบเหลือใชมีผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม จึงไมอธิบายการดําเนินการของบริษัทเพื่อลดผลกระทบดังกลาว  
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ตารางที่  5  แสดงนโยบายการวิจัยและพัฒนา 

         ระดับการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการอธิบายนโยบายการวิจัยและพัฒนาในดานตางๆ ผูบริหารมีการเปดเผยขอมูลครบถวน ยกเวนผูบริหารบริษัท
ขนาดใหญ เปดเผยขอมูลครบถวนรอยละ 80  และไมไดเปดเผยขอมูลรอยละ 20 
         สําหรับการแสดงรายจายในระยะ 3 ปที่ผานมาสําหรับการวิจัย และการพัฒนาดังกลาว ผูบริหารมีการเปดเผยขอมูลแตกตางกัน กลาวคือผูบริหาร
บริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กเปดเผยขอมูลรอยละ 75 ไมไดเปดเผยขอมูลรอยละ 25 ในขณะที่ ผูบริหารบริษัทขนาดใหญ เปดเผยขอมูลครบถวนเพียงรอยละ 
25 เทานั้น  สวนอีกรอยละ 75 ไมไดเปดเผยขอมูล 
 สิ่งที่นาสนใจ จะเห็นวาผูบริหารบริษัทขนาดใหญ ใหความสําคัญในการเปดเผยขอมูล เกี่ยวกับการอธิบายนโยบายการวิจัยและพัฒนา และการ
แสดงรายจายในระยะ 3 ปที่ผานมาสําหรับการวิจัย และการพัฒนาดังกลาว นอยกวาผูบริหารบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก 
 
 

ระดับการเปดเผยขอมูล ( รอยละ ) คาเฉลี่ย ( x ) 
 เปดเผยครบถวน เปดเผยสวนใหญ เปดเผยบางสวน ไมไดเปดเผย 

         รายการวิเคราะห   /  ขนาดบริษัท ใหญ กลาง เล็ก ใหญ กลาง เล็ก ใหญ กลาง เล็ก ใหญ กลาง เล็ก ใหญ กลาง เล็ก 
4.1  ใหอธิบายนโยบายการวิจัยและพัฒนาในดาน

ตางๆ ฯ 
80 100 100       20   2.4 3 3 

4.2  แสดงรายจายในระยะ 3 ปที่ผานมาสําหรับการ
ทําวิจัยและการพัฒนาดังกลาวฯ 

25 75 75       75 25 25 0.75 2.25 2.25 

คาเฉลี่ย ( x ) รวม นโยบายการวิจัยและพัฒนา เปดเผยขอมูลครบถวน  ( 2.34 ) 
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ตารางที่  6  แสดงลักษณะสําคัญของทรัพยสินถาวร 

ระดับการเปดเผยขอมูล ( รอยละ ) คาเฉลี่ย ( x ) 
 เปดเผยครบถวน เปดเผยสวนใหญ เปดเผยบางสวน ไมไดเปดเผย 

         รายการวิเคราะห  /  ขนาดบริษัท ใหญ กลาง เล็ก ใหญ กลาง เล็ก ใหญ กลาง เล็ก ใหญ กลาง เล็ก ใหญ กลาง เล็ก 
5.1   ใหอธิบายลักษณะสําคัญของทรัพยสินถาวรฯ 100 100 100          3 3 3 
5.2  ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทยอยมีสินทรัพยไมมี

ตัวตนที่สําคัญในการประกอบธุรกิจ ใหอธิบาย
ลักษณะสําคัญ เงื่อนไข รวมทั้งผลตอการดําเนิน
ธุรกิจและอายุสิทธิดังกลาว 

100 80 100        20  3 2.2 3 

5.3  ใหอธิบายนโยบายการลงทุนในบริษัทยอยและ
บริษัทรวมฯ และนโยบายการบริหารงาน 

100 100 100          3 3 3 

คาเฉลี่ย ( x ) รวม แสดงลักษณะสําคัญของทรัพยสินถาวร เปดเผยขอมูลครบถวน  ( 2.94 ) 
          

 ระดับการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการแสดงลักษณะสําคัญของทรัพยสินถาวร ผูบริหารเปดเผยขอมูลครบถวน ยกเวนผูบริหารบริษัทขนาดกลางซึ่ง
เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบริษัทหรือบริษัทยอยมีสินทรัพยไมมีตัวตนที่สําคัญในการประกอบธุรกิจ อธิบายลักษณะสําคัญเงื่อนไข รวมทั้งผลตอการดําเนินธุรกิจ
และอายุสิทธิดังกลาวรอยละ 80 และไมไดเปดเผยขอมูลรอยละ 20   
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ตารางที่  7  แสดงโครงการในอนาคต  และขอพิพาททางกฎหมาย 

ระดับการเปดเผยขอมูล ( รอยละ ) คาเฉลี่ย ( x ) 
 เปดเผยครบถวน เปดเผยสวนใหญ เปดเผยบางสวน ไมไดเปดเผย 

         รายการวิเคราะห  /  ขนาดบริษัท ใหญ กลาง เล็ก ใหญ กลาง เล็ก ใหญ กลาง เล็ก ใหญ กลาง เล็ก ใหญ กลาง เล็ก 

6.  โครงการในอนาคต  (future plan ) 
 ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทยอยมีโครงการใน

อนาคต ใหอธิบายลักษณะโครงการ ผลตอบแทนที่
คาดวาจะไดรับ ฯ 

80 100 100       20   2.84 3 3 

คาเฉลี่ย ( x ) รวม แสดงโครงการในอนาคต  เปดเผยขอมูลครบถวน  ( 2.84 ) 

7.   ขอพิพาททางกฎหมาย  
7.1  ใหอธิบายโดยสังเขปถึงขอพิพาททางกฎหมาย ฯ 

100 100 100          3 3 3 

7.2  คดีที่กระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทอยางมี
นัยสําคัญ แตไมสามารถประเมินผลกระทบเปน
ตัวเลขได  

100 80 100        20  3 2.4 3 

7.3  คดีที่มิไดเกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของ
บริษัทฯ  

100 80 100        20  3 2.4 3 

คาเฉลี่ย ( x ) รวม แสดงขอพิพาททางกฎหมายเปดเผยขอมูลครบถวน  ( 2.89 ) 
          

 ระดับการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับ โครงการในอนาคต อธิบายลักษณะโครงการ ผลตอบแทนที่คาดวาจะไดรับ ผูบริหารบริษัทขนาดกลางและขนาด
เล็กเปดเผยขอมูล ครบถวน ในขณะที่ผูบริหารบริษัทขนาดใหญ เปดเผยขอมูลครบถวนรอยละ 80 และไมไดเปดเผยขอมูลรอยละ 20   
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                 สิ่งที่นาสนใจ จะเห็นวาผูบริหารบริษัทขนาดใหญ ใหความสําคัญในการเปดเผยขอมูล เกี่ยวกับโครงการในอนาคต นอยกวาผูบริหารบริษัทขนาด
กลางและขนาดเล็ก   
 สําหรับระดับการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับขอพิพาททางกฎหมาย ผูบริหารบริษัทตัวอยางเปดเผยขอมูลครบถวน ยกเวนคดีที่กระทบตอการดําเนินธุรกิจ
ของบริษัท และคดีที่มิไดเกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัท ซึ่งผูบริหารบริษัทขนาดกลาง เปดเผยขอมูลรอยละ80 และไมไดเปดเผยขอมูลรอยละ 20  
 

 สําหรับ ตารางที่ 8 แสดงระดับการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับโครงสรางเงินทุน ผูบริหารมีการเปดเผยขอมูลครบถวน ยกเวน กรณีที่กลุมผูถือหุนราย
ใหญมีขอตกลงระหวางกัน (shareholding agreement) ใหระบุ และอธิบายสาระสําคัญที่มีผลตอการดําเนินงาน ซึ่งผูบริหารบริษัทขนาดกลางเปดเผยขอมูล
ครบถวนรอยละ 80 และไมไดเปดเผยขอมูลรอยละ 20  
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ตารางที่  8  แสดงโครงสรางเงินทุน 

ระดับการเปดเผยขอมูล ( รอยละ ) คาเฉลี่ย ( x ) 
 เปดเผยครบถวน เปดเผยสวนใหญ เปดเผยบางสวน ไมไดเปดเผย 

         รายการวิเคราะห  /   ขนาดบริษัท ใหญ กลาง เล็ก ใหญ กลาง เล็ก ใหญ กลาง เล็ก ใหญ กลาง เล็ก ใหญ กลาง เล็ก 

8. โครงสรางเงินทุน 
8.1  หลักทรัพยของบริษัท  
8.1.1  บริษัทมีทุนจดทะเบียน............ลานบาท เรียก

ชําระแลว ................ลานบาท  แบง เปนหุน
สามัญ.............หุน หุนบุริมสิทธิ..............หุน ฯ 

100 100 100          3 3 3 

8.1.2 ในกรณีที่บริษัทมีหุนประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือ
เ งื่อนไขแตกตางจากหุนสามัญ  ใหอธิบาย
ลักษณะสําคัญของหลักทรัพยฯ  

100 100 100          3 3 3 

8.1.3  ในกรณีที่บริษัทมีโครงการออกและเสนอขาย
หุนหรือหลักทรัพยแปลงสภาพใหกองทุนรวม
เพื่อผูลงทุนซึ่งเปนคนตางดาว(Thai Trust 
Fund) หรือมีการออกตราสารแสดงสิทธิใน
ผลตอบแทนที่ เ กิดจากหลักทรัพยอ างอิ ง 
(NVDR) ที่มีหุนของบริษัทนั้นเปนหลักทรัพย
อางอิง ใหระบุจํานวนหุน  ฯ 

100 100 100          3 3 3 

8.1.4 ในกรณีที่บริษัทมีหลักทรัพยอื่น ใหอธิบาย
ลักษณะสําคัญของหลักทรัพย ฯ 

100 100 100          3 3 3 
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ตารางที่ 8  (ตอ) 

ระดับการเปดเผยขอมูล ( รอยละ ) คาเฉลี่ย ( x ) 
 เปดเผยครบถวน เปดเผยสวนใหญ เปดเผยบางสวน ไมไดเปดเผย 

         รายการวิเคราะห  /  ขนาดบริษัท ใหญ กลาง เล็ก ใหญ กลาง เล็ก ใหญ กลาง เล็ก ใหญ กลาง เล็ก ใหญ กลาง เล็ก 
8.1.5 ในกรณีที่กลุมผูถือหุนรายใหญมีขอตกลง

ระหวางกัน (shareholding agreement) ฯให
ระบุ และอธิบายสาระสําคัญที่มีผลตอการ 

 ดําเนินงานฯ 

100 80 100        20  3 2.4 3 

 ใหระบุรายชื่อกลุมผูถือหุนตอไปนี้ ฯ 
8.2.1 กลุมเดียวกันผูถือหุนที่ถือสูงสุด 10 รายแรก 

100 100 100          3 3 3 

8.2.2 กลุม ผูถือหุนรายใหญที่ โดยพฤติการณมี
อิทธิพลตอการกําหนดนโยบายการจัดการ 
หรือการดําเนินงานของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ  
ใหระบุชื่อบุคคลหรือกลุมบุคคลหลักที่เปน 
ผูถือหุนแทจริง ฯ 

100 100 100          3 3 3 

8.2.3 นโยบายการจายเงินปนผล ใหระบุนโยบาย
การจายเงินปนผลของบริษัทฯ  

100 100 100          3 3 3 

คาเฉลี่ย ( x ) รวม แสดงโครงสรางเงินทุน เปดเผยขอมูลครบถวน  ( 2.98 ) 
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ตารางที่  9  แสดงการจัดการ 
 

ระดับการเปดเผยขอมูล ( รอยละ ) คาเฉลี่ย ( x )  
 เปดเผยครบถวน เปดเผยสวนใหญ เปดเผยบางสวน ไมไดเปดเผย 

         รายการวิเคราะห  /  ขนาดบริษัท ใหญ กลาง เล็ก ใหญ กลาง เล็ก ใหญ กลาง เล็ก ใหญ กลาง เล็ก ใหญ กลาง เล็ก 

9.  การจัดการ 
9.1.1  ใหอธิบายโครงสรางกรรมการบริษัทฯ 

100 100 100          3 3 3 

9.1.2  ใหระบุรายชื่อกรรมการ ฯ 100 100 100          3 3 3 
9.1.3  จํานวนครั้งของการประชุมฯ 100 100 88.9         11.1 3 3 2.67 
9.1.4  ใหระบุรายชื่อและตําแหนงของผูบริหารผูที่มี

อํานาจควบคุม ฯ 
100 100 100          3 3 3 

9.2  การสรรหากรรมการและผูบริหาร:  
 ใหระบุวาวิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะแตงตั้งเปน
 กรรมการผานคณะกรรมการสรรหา  
 (nominating committee) หรือไม 

80 80 100       20 20  2.4 2.4 3 

9.3   คาตอบแทนผูบริหาร : ใหอธิบาย 
9.3.1  คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน 
(ก)  แสดงคาตอบแทนของกรรมการบริษัทแตละราย 

100 100 100          3 3 3 

(ข) ใหแสดงคาตอบแทนรวมและจํานวนรายของ
กรรมการบริหารและผูบริหารของบริษัทในปที่ผานมาฯ  

100 100 100          3 3 3 

 

DPU



 43

ตารางที่  9  (ตอ) 

ระดับการเปดเผยขอมูล ( รอยละ ) คาเฉลี่ย ( x ) 
 เปดเผยครบถวน เปดเผยสวนใหญ เปดเผยบางสวน ไมไดเปดเผย 

         รายการวิเคราะห   /   ขนาดบริษัท ใหญ กลาง เล็ก ใหญ กลาง เล็ก ใหญ กลาง เล็ก ใหญ กลาง เล็ก ใหญ กลาง เล็ก 
9.3.2  คาตอบแทนอื่น (ถามี)ฯ  ใหแสดงคาตอบแทน
  อื่นและอธิบายลักษณะของคาตอบแทนนั้น ฯ 

100 100 100          3 3 3 

9.4   การกํากับดูแลกิจการ: ใหอธิบายวาที่ผานมา
 บริษัทมีการปฏิบัติตามหลักการของการกํากับ
 ดูแลฯ 

100 80 87.50  20    12.50    3 2.8 2.75 

9.5   การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน ฯ 100 100 77.8         22.2 3 3 2.33 
9.6  บุคลากร : ใหแสดงจํานวนพนักงานทั้งหมด 
 และจํานวนพนักงานในแตละสายงานหลักฯ 

100 100 100          3 3 3 

คาเฉลี่ย ( x ) รวม แสดงการจัดการเปดเผยขอมูลครบถวน  ( 2.91 ) 
          

 ระดับการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการจัดการ ผูบริหารมีการเปดเผยขอมูลครบถวน  ยกเวนการระบุจํานวนครั้งของการประชุมฯ ซึ่งผูบริหารบริษัท
ขนาดเล็ก เปดเผยขอมูลครบถวนรอยละ 88.90 และไมไดเปดเผยขอมูลรอยละ 11.10    สวนการระบุวิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะแตงตั้งเปนกรรมการผาน
คณะกรรมการสรรหา ซึ่งผูบริหารบริษัทขนาดใหญและขนาดกลาง เปดเผยขอมูลครบถวนรอยละ 80 และไมไดเปดเผยขอมูลรอยละ รอยละ 20 ในขณะที่บริษัท
ขนาดเล็กเปดเผยขอมูลครบถวน สําหรับการปฏิบัติตามหลักการของการกํากับดูแลกิจการที่ดี 15 ขอ ฯ ผูบริหารบริษัทขนาดกลาง เปดเผยขอมูลครบถวนรอยละ 
80 และ เปดเผยขอมูลสวนใหญรอยละ 20  ในขณะที่ผูบริหารบริษัทขนาดเล็ก เปดเผยขอมูลครบถวนรอยละ 87.50 และเปดเผยขอมูลบางสวนรอยละ 12.50    
สําหรับการดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน ผูบริหารเปดเผยขอมูลครบถวนยกเวน บริษัทขนาดเล็ก เปดเผยขอมูลครบถวนรอยละ 77.80 และไมไดเปดเผยขอมูล
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รอยละ 22.22       สิ่งที่นาสนใจ จะเห็นวาทั้งผูบริหารบริษัทขนาดใหญ และขนาดกลาง ใหความสําคัญในการเปดเผยขอมูล เกี่ยวกับ การระบุวิธีการคัดเลือก
บุคคลที่จะแตงตั้งเปนกรรมการผานคณะกรรมการสรรหา นอยกวาผูบริหารบริษัทขนาดเล็ก   
 

ตารางที่  10  แสดงการควบคุมภายใน 
 

ระดับการเปดเผยขอมูล ( รอยละ ) คาเฉลี่ย ( x ) 
 เปดเผยครบถวน เปดเผยสวนใหญ เปดเผยบางสวน ไมไดเปดเผย 

         รายการวิเคราะห   /   ขนาดบริษัท ใหญ กลาง เล็ก ใหญ กลาง เล็ก ใหญ กลาง เล็ก ใหญ กลาง เล็ก ใหญ กลาง เล็ก 

10. การควบคุมภายใน 
 ใหสรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยว 
 กับความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบ
 การควบคุมภายในของบริษัทฯ 

100 100 100          3 3 3 

คาเฉลี่ย ( x ) รวม แสดงการควบคุมภายใน เปดเผยขอมูลครบถวน  ( 3 ) 
 

         ระดับการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการควบคุมภายใน สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยว กับความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบ
การควบคุมภายในของบริษัทพบวาผูบริหารบริษัทเปดเผยขอมูลครบถวน 
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  ตารางที่  11  แสดงรายการระหวางกัน (ถามี)  

ระดับการเปดเผยขอมูล ( รอยละ ) คาเฉลี่ย ( x ) 
 เปดเผยครบถวน เปดเผยสวนใหญ เปดเผยบางสวน ไมไดเปดเผย 

         รายการวิเคราะห  /  ขนาดบริษัท ใหญ กลาง เล็ก ใหญ กลาง เล็ก ใหญ กลาง เล็ก ใหญ กลาง เล็ก ใหญ กลาง เล็ก 

11. รายการระหวางกัน (ถามี) 
11.1  เปดเผยรายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมี

ความขัดแยงในปที่ผานมา ฯ 

100 80 100     20     3 2.6 3 

11.2 อธิบายความจําเปนและความสมเหตุสมผล
ของรายการดังกลาววาเปนไปเพื่อประโยชน
สูงสุดของบริษัทแลวหรือไม อยางไร ฯ 

100 80 100        20  3 2.4 3 

11.3  อธิบายมาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทํา
รายการระหวางกัน ฯ 

80 80 88.9       20 20 11.1 2.4 2.4 2.67 

11.4  อธิบายนโยบายหรือแนวโนมการทํารายการ
ระหวางกันในอนาคตฯ 

100 80 100     20     3 2.6 3 

11.5 หากบุคคลที่อาจมีความขัดแยงถือหุนในบริษัท
ยอยหรือบริษัทรวมรวมกันเกินกวารอยละ 5 
ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัท
ดังกลาว ใหอธิบายเหตุผลประกอบที่ใหบุคคล
ที่อาจมีความขัดแยงถือหุนในบริษัทดังกลาว
แทนการถือหุนของบริษัทโดยตรงดวย 

60 40 100       40 60  1.8 1.2 3 

คาเฉลี่ย ( x ) รวม การแสดงรายการระหวางกัน  เปดเผยขอมูลครบถวน  ( 2.65 ) 
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         ระดับการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับ การเปดเผยรายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในปที่ผานมาฯ ผูบริหารมีการเปดเผยขอมูลครบถวน
ยกเวน ผูบริหารบริษัทขนาดกลาง เปดเผยขอมูลครบถวนรอยละ 80 และเปดเผยขอมูลเพียงบางสวนรอยละ 20 
         การอธิบายความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการดังกลาววาเปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทแลวหรือไมอยางไร ฯผูบริหารมีการ
เปดเผยขอมูลครบถวนยกเวน ผูบริหารบริษัทขนาดกลาง เปดเผยขอมูลครบถวนรอยละ80 และไมไดเปดเผยขอมูลรอยละ 20 
         การอธิบายมาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกันฯ ผูบริหารมีการเปดเผยขอมูลแตกตางกัน กลาวคือ ผูบริหารบริษัทขนาดใหญ 
ขนาดกลาง และขนาดเล็กเปดเผยขอมูลครบถวนรอยละ 80  80 และ 88.9 ตามลําดับ  สวนอีก รอยละ 20 20 และ 11.1 ตามลําดับ ไมไดเปดเผยขอมูล 
         การอธิบายนโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคตฯ  ผูบริหารมีการเปดเผยขอมูลครบถวน ยกเวนผูบริหารบริษัทขนาดกลาง 
เปดเผยขอมูลครบถวนรอยละ 80 และเปดเผยขอมูลเพียงบางสวนรอยละ 20 
         สําหรับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงถือหุนในบริษัทยอยหรือบริษัทรวมรวมกันเกินกวารอยละ 5 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัทดังกลาว 
ใหอธิบายเหตุผลประกอบที่ใหบุคคลที่อาจมีความขัดแยงถือหุนในบริษัทดังกลาวแทนการถือหุนของบริษัทโดยตรงดวย ผูบริหารบริษัทขนาดเล็กมีการเปดเผย
ขอมูลครบถวน ในขณะที่ผูบริหารบริษัทขนาดใหญ เปดเผยขอมูลครบถวนรอยละ 60 และไมไดเปดเผยขอมูลรอยละ 40  ในขณะที่ผูบริหารบริษัทขนาดกลาง 
เปดเผยขอมูลครบถวนรอยละ 40 และไมไดเปดเผยขอมูลรอยละ 60 
          สิ่งที่นาสนใจ จะเห็นวาผูบริหารบริษัทขนาดใหญและขนาดกลางใหความสําคัญในการเปดเผยขอมูล เกี่ยวกับอธิบายมาตรการหรือขั้นตอนการ
อนุมัติการทํารายการระหวางกัน นอยกวาผูบริหารบริษัทขนาดเล็ก  และยิ่งไปกวานั้น  จะเห็นวาผูบริหารบริษัทขนาดใหญและขนาดกลางใหความสําคัญในการ
เปดเผยขอมูล เกี่ยวกับการอธิบายเหตุผลประกอบหากบุคคลที่อาจมีความขัดแยงถือหุนในบริษัทยอยหรือบริษัทรวมรวมกันเกินกวารอยละ 5 ของจํานวนหุนที่มี
สิทธิออกเสียงของบริษัทดังกลาว ซึ่งผูบริหารบริษัทขนาดใหญและขนาดกลางอธิบายเหตุผลประกอบที่ใหบุคคลที่อาจมีความขัดแยงถือหุนในบริษัทดังกลาว
แทนการถือหุนของบริษัทโดยตรงดวย นอยกวาผูบริหารบริษัทขนาดเล็ก   
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  ตารางที่  12  แสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

 

         ระดับการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการสรุปรายงานการสอบบัญชี ตารางสรุปงบการเงินรวมหรืองบการเงิน คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงิน
และผลการดําเนินงานฯ คาตอบแทนของผูสอบบัญชี แสดงคาตอบแทนที่ผูสอบบัญชีฯคาบริการอื่น คาตอบแทนจากการสอบบัญชีผูบริหารมีการเปดเผยขอมูล
ครบถวน ยกเวนการจัดทําประมาณดวยความสมัครใจฯ    ซึ่งผูบริหารบริษัทขนาดใหญและขนาดเล็ก เปดเผยขอมูลครบถวน ในขณะที่ผูบริหารบริษัทขนาด
กลางเปดเผยขอมูลครบถวน รอยละ 75 และไมไดเปดเผยขอมูลรอยละ 25 สําหรับเรื่องการเปดเผยคาบริการอื่นใหแสดงขอมูลที่จายไปแลวในรอบบัญชีที่ผาน

ระดับการเปดเผยขอมูล ( รอยละ ) คาเฉลี่ย ( x ) 
 เปดเผยครบถวน เปดเผยสวนใหญ เปดเผยบางสวน ไมไดเปดเผย 

รายการวิเคราะห   /  ขนาดบริษัท ใหญ กลาง เล็ก ใหญ กลาง เล็ก ใหญ กลาง เล็ก ใหญ กลาง เล็ก ใหญ กลาง เล็ก 
12.1.1 ใหสรุปรายงานการสอบบัญชี 100 100 100          3 3 3 
12.1.2 ตารางสรุปงบการเงินรวมหรืองบการเงินฯ 100 100 100          3 3 3 
12.1.3 แสดงอัตราสวนสําคัญทางการเงิน 100 100 100          3 3 3 
12.2.1  จัดทําประมาณดวยความสมัครใจฯ   100 75 100        25  3 2.25 3 
12.2.2  คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและ

ผลการดําเนินงานฯ 
100 100 100          3 3 3 

12.2.3   ใหแสดงคาตอบแทนที่ผูสอบบัญชีฯ 
            1. คาตอบแทนจาการสอบบัญชี (audit fee) 

100 100 100          3 3 3 

            2. คาบริการอื่น (non-audit fee) 100 100 100          3 3 3 
12.2.4  การเปดเผยคาบริการอื่นใหแสดงขอมูลที่จาย

ไปแลวในรอบบัญชีที่ผานมาฯ 
100 80 100        20  3 2.4 3 

คาเฉลี่ย ( x ) รวม แสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน เปดเผยขอมูลครบถวน  ( 2.96 ) 
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มาซึ่งผูบริหารบริษัทขนาดใหญและขนาดเล็ก เปดเผยขอมูลครบถวน ในขณะที่ผูบริหารบริษัทขนาดกลางเปดเผยขอมูลครบถวนรอยละ 80 และไมไดเปดเผย
ขอมูลรอยละ 20 
ตารางที่  13  แสดงขอมูลอื่นที่เกี่ยวของ และการรับรองความถูกตองของขอมูล 

ระดับการเปดเผยขอมูล ( รอยละ ) คาเฉลี่ย ( x )  
 เปดเผยครบถวน เปดเผยสวนใหญ เปดเผยบางสวน ไมไดเปดเผย 

รายการวิเคราะห   /  ขนาดบริษัท ใหญ กลาง เล็ก ใหญ กลาง เล็ก ใหญ กลาง เล็ก ใหญ กลาง เล็ก ใหญ กลาง เล็ก 

                

13. ขอมูลอื่นที่เกี่ยวของ 
     ใหระบุขอมูลอื่นที่อาจมีผลการทบตอการ  
 ตัดสินใจของผูลงทุนอยางมีนัยสําคัญ ฯ 

100 80 100        20  3 2.4 3 

คาเฉลี่ย ( x ) รวม แสดงขอมูลอื่นที่เกี่ยวของ เปดเผยขอมูลครบถวน  ( 2.84 ) 

สวนที่ 3 
14.  การรับรองความถูกตองของขอมูล 
14.1   กรรมการบริหารทุกคนและผูที่ดํารงตําแหนง
 บริหารสูงสุดในสายงานบัญชีใหลงลายมือชื่อ
 พรอมทั้งประทับตราบริษัท ฯ 

100 100 100          3 3 3 

คาเฉลี่ย ( x ) รวม แสดงการรับรองความถูกตองของขอมูล เปดเผยขอมูลครบถวน  ( 3 ) 

         ระดับการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับ การใหระบุขอมูลอื่นที่อาจมีผลการทบตอการ ตัดสินใจของผูลงทุนอยางมีนัยสําคัญ ฯผูบริหารมีการเปดเผยขอมูล
ครบถวนยกเวน ผูบริหารบริษัทขนาดกลาง เปดเผยขอมูลครบถวนรอยละ 80 และไมไดเปดเผยขอมูลรอยละ 20สวนระดับการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการ การ
รับรองความถูกตองของขอมูลผูบริหารมีการเปดเผยขอมูลครบถวน  
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ตารางที่  14  แสดงรายละเอียดของผูบริหาร  และกรรมการของบริษัทยอย 
 

ระดับการเปดเผยขอมูล ( รอยละ ) คาเฉลี่ย ( x ) 
 เปดเผยครบถวน เปดเผยสวนใหญ เปดเผยบางสวน ไมไดเปดเผย 

รายการวิเคราะห        /                 ขนาดบริษัท ใหญ กลาง เล็ก ใหญ กลาง เล็ก ใหญ กลาง เล็ก ใหญ กลาง เล็ก ใหญ กลาง เล็ก 

15.  เอกสารแนบ 1 
15.1.1  ใหแสดงรายละเอียดของผูบริหารหรือผูมีอํานาจ 
 ควบคุมตามตาราง  
15.1.2 ในกรณีที่ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมรายใด 
 ดํารงตําแหนงเปนผูบริหารในบริษัทยอย บริษัท 
 รวม หรือบริษัทที่เกี่ยวของหลายบริษัท ใหแสดง 
 ขอมูลการดํารงตําแหนงของผูบริหาร ฯ 

 
 
100 
 
100 

 
 
100 
 
100 

 
 
100 
 
100 
 

          
 
3 
 
3 

 
 
3 
 
3 

 
 
3 
 
3 

15.2  ประวัติผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมฯ 100 100 100          3 3 3 

คาเฉลี่ย ( x ) รวม แสดงรายละเอียดของผูบริหาร เปดเผยขอมูลครบถวน  ( 3 ) 
16 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทยอยฯ 100 100 100          3 3 3 

คาเฉลี่ย ( x ) รวม แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทยอย เปดเผยขอมูลครบถวน  ( 3 ) 

         ระดับการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ในกรณีที่ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมรายใดดํารงตําแหนงเปน
ผูบริหารในบริษัทยอยบริษัทรวม หรือบริษัทที่เกี่ยวของหลายบริษัท แสดงขอมูลการดํารงตําแหนงของผูบริหารประวัติผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมฯ
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทยอยฯ ผูบริหารบริษัทตัวอยางมีการเปดเผยขอมูลครบถวน 

DPU



 
สรุปผลการศึกษา 4.1  การประเมินระดับการเปดเผยขอมูล แบบ 56-1 บริษัทกลุมหลักทรัพย จํานวน 
19 บริษัท จากตารางท่ี 2 - ตารางท่ี14  เม่ือนําคะแนนของ บริษัทตัวอยางมาจัดระดับคะแนน คาเฉล่ีย
ของบริษัทตัวอยางอยูระหวาง 2.36 - 3  (   คาเฉล่ียระหวาง 2.26 - 3  อยูในระดับเปดเผยครบถวน ) 
จึงสรุปวา ระดับการเปดเผยขอมูล แบบ 56-1 บริษัทกลุมหลักทรัพย จํานวน 19 บริษัท ไมแตกตาง
กัน และเปดเผยในระดับครบถวนตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี  
 
4.2  ผลการศึกษาแนวความคิดเห็นของผูบริหารในการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี  
 จากบทที่ 3 ตารางท่ี 1 แสดงสรุปบริษัทตัวอยาง เนื่องจากผูวิจัยไดสงแบบสอบถามความ
คิดเห็นผูบริหารบริษัทกลุมหลักทรัพย ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 19 บริษัท 
แตไดรับตอบกลับมาเพียง 5 บริษัท ( รอยละ 26 ) ซ่ึงคอนขางนอย ผูวิจัยจึงไดประมวลผลความ
คิดเห็นผูบริหารบริษัทตัวอยาง ในการแสดงระดับความคิดเห็นของผูบริหารในเร่ืองการเปดเผย
ขอมูล MD&A และแบบแสดงรายการ 56-1  กลุมหลักทรัพยในภาพรวมไมจําแนกขนาดบริษัทดัง
ตารางท่ี 15   
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ตารางท่ี 15  แสดงรายการวิเคราะหของฝายจัดการ   

 

 

 

 

 

 
รายการวิเคราะหของฝายจัดการ 

ระดับความคิดเห็น (รอยละ) คาเฉล่ีย 

x  มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

รวม 

ขอ 1 ผลการปฏิบัติตามแผนการดําเนินธุรกิจ 20 60 20 0 0 100 4.00 

ขอ 2   สาเหตุของการเปล่ียนแปลงผลการ
ดําเนินงาน 

40 60 0 0 0 100 4.40 

ขอ 3  ผลการดําเนินงานที่ผานมาของแตละสายงาน 0 80 20 0 0 100 3.80 

ขอ 4   ผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับประมาณ
การ 

20 0 80 0 0 100 3.40 

ขอ 5   ฐานะการเงิน 60 40 0 0 0 100 4.60 

ขอ 6 รายจายลงทุน 20 60 20 0 0 100 4.00 

ขอ 7  แหลงที่มาของเงินทุน 20 80 0 0 0 100 4.20 

ขอ 8 ปจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลตอผลการ  
  ดําเนินงาน หรือฐานะการเงินในอนาคต 

20 80 0 0 0 100 4.20 

ขอ 9  คุณภาพของสินทรัพย 20 80 0 0 0 100 4.20 

ขอ 10  ความสัมพันธของแหลงที่มาของเงินทุนกับ   
  แหลงใชไปของเงินทุน 

0 60 40 0 0 100 3.60 

ขอ 11  การดํารงอัตราสวนตางๆ ตามขอกําหนด  
 ของ หนวยงานกํากับดูแล และอัตราสวนที่

สําคัญซึ่งเปนลักษณะเฉพาะของ
อุตสาหกรรม 

20 
 

80 0 0 0 100 4.20 

ขอ 12  ขอมูลการเปดเผยโครงสรางการถือหุนและ   
ผลตอบแทนตางๆของประธานและ
กรรมการบริษัท 

40 60 0 0 0 100 4.40 
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กราฟท่ี 1 ตารางแสดงระดับความคิดเห็นของผูบริหารในการเปดเผยรายการและการวเิคราะหของ
ฝายจัดการ ( MD&A ) และแบบแสดงรายการ 56-1 เกี่ยวกับการดําเนินงานและแผนการ
ปฏิบัติงาน 

ผลการดําเนินงานและแผนการปฏิบัติงาน

20% 20%

80%
60%

60%

80%

20%
40%

20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

  ขอ 1 ขอ 2  ขอ 3 ขอ 4

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

ระ
ดับ

คว
าม
คิด
เห
น็

ปานกลาง มาก มากที่สุด
 

 
 
  ขอ 1 ผลการปฏิบัติตามแผนการดําเนินธุรกิจ ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นของ
ผูบริหาร ในเร่ืองการเปดเผยการวิเคราะหผลการดําเนินธุรกิจวาเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไว ใน
กรณีท่ีผลการดําเนินธุรกิจแตกตางจากแผนท่ีกําหนด อธิบายสาเหตุท่ีทําใหเกิดความแตกตาง
ดังกลาว และแนวทางแกไข   หากสาเหตุท่ีทําใหเกิดความแตกตางนั้นไมอาจแกไขใหหมดไปได
ภายในระยะเวลาของแผน อธิบายแนวทางการปรับแผนการดําเนินธุรกิจในอนาคต พบวา ผูบริหาร
รอยละ 60 เปดเผยในระดับมาก  ในขณะท่ีผูบริหาร เปดเผยในระดับมากท่ีสุด และปานกลางเทากัน
คือ รอยละ 20 
         สําหรับระดับความคิดเห็น คาเฉล่ีย ( x )  ของผูบริหาร ในเรื่องการเปดเผยคําอธิบายและ
การวิเคราะหของฝายจัดการ ในระดับมาก  ( 4.00 )  
  ขอ 2 สาเหตุของการเปล่ียนแปลงผลการดําเนินงาน   ผลการศึกษาระดับความคิดเห็น
ของผูบริหาร ในเร่ืองการเปดเผยการวิเคราะหสาเหตุของการเปล่ียนแปลง และความสัมพันธของตัว
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เลขท่ีปรากฏในงบกําไรขาดทุนของบริษัท หรืองบกําไรขาดทุนรวม พบวา ผูบริหารรอยละ 60 
เปดเผยในระดับมาก  ในขณะท่ีผูบริหาร เปดเผยในระดับมากท่ีสุด รอยละ 40 
         สําหรับระดับความคิดเห็น คาเฉล่ีย ( x )  ของผูบริหาร ในการเปดเผยคําอธิบายและการ
วิเคราะหของฝายจัดการ ในระดับมากท่ีสุด  ( 4.40 )  
  ขอ 3  ผลการดําเนินงานท่ีผานมาของแตละสายงาน ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นของ
ผูบริหาร ในเร่ืองการเปดเผยการวิเคราะหผลการดําเนินงานท่ีผานมาของแตละสายผลิตภัณฑหรือ
กลุมธุรกิจ อธิบายผลการดําเนินงานของแตละสายผลิตภัณฑหรือกลุมธุรกิจ ตามตารางโครงสราง
รายไดของกลุมบริษัท  ท้ังนี้ ในการวิเคราะหใหคํานึงถึงรายการที่สําคัญทุกรายการ รวมท้ังโอกาสท่ี
จะเกิดรายไดอ่ืนดังกลาวในอนาคต  ตนทุนและคาใชจายในการขายและบริหาร  อธิบายรายการที่มี
สัดสวนสูงเม่ือเปรียบเทียบกับตนทุนและคาใชจายรวม พบวา ผูบริหารรอยละ 80 เปดเผยในระดับ
มาก  ในขณะท่ีผูบริหารเปดเผยระดับปานกลางรอยละ 20 ไมมีผูบริหารท่ีใหระดับความคิดเห็นมาก
ท่ีสุดในเร่ืองการเปดเผยเร่ืองดังกลาว 
         สําหรับระดับความคิดเห็น คาเฉล่ีย ( x )  ของผูบริหาร ในการเปดเผยคําอธิบายและการ
วิเคราะหของฝายจัดการ ในระดับมาก  ( 3.80 )  
  ขอ 4  ผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับประมาณการ ผลการศึกษาระดับความคิดเห็น
ของผูบริหาร ในเร่ืองการเปดเผยการวิเคราะหผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับประมาณการในกรณี
ท่ีบริษัทเคยยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยในปท่ีผานมา และไดแสดงประมาณ
การผลการดําเนินงานไวในแบบแสดงรายการขอมูลดังกลาว หากผลการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริง
แตกตางจากประมาณการเกินกวารอยละ 25 ของตัวเลขตามประมาณการในเร่ืองรายได หรือกําไร
สุทธิท่ีเกิดจากการดําเนินงานตามปกติ บริษัทระบุคําช้ีแจงของบริษัทและท่ีปรึกษาทางการเงินใน
การเสนอขายหลักทรัพยดังกลาวตอเหตุการณนี้ตามท่ีเคยแจงตอสํานักงานและประชาชนดวยพบวา 
ผูบริหารรอยละ 80 เปดเผยในระดับปานกลาง  ในขณะท่ีผูบริหาร เปดเผยในระดับมากท่ีสุดรอยละ 
20  
         สําหรับระดับความคิดเห็น คาเฉล่ีย ( x )  ของผูบริหาร ในการเปดเผยคําอธิบายและการ
วิเคราะหของฝายจัดการ ในระดับปานกลาง  ( 3.40 )  
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กราฟท่ี  2  ตารางแสดงระดับความคิดเห็นของผูบริหารในการเปดเผยรายการและการวิเคราะหของ
ฝายจัดการ ( MD&A ) และแบบแสดงรายการ 56-1 เกี่ยวกับฐานะการเงินและแหลง
เงินทุน 

 
 

การเปดเผยฐานะการเงินและแหลงเงินทุน
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  ขอ 5 ฐานะการเงิน ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นของผูบริหาร ในเร่ืองการเปดเผยการ
วิเคราะหการเปล่ียนแปลงฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทยอย  การอธิบายสวนประกอบท่ีสําคัญ     
การวิเคราะหปจจัยหรือรายการสําคัญท่ีมีผลตอการเปล่ียนแปลงของกระแสเงินสดจากกิจกรรมตาง 
ๆ ซ่ึงอาจมีผลตอฐานะการเงินของบริษัทในอนาคต  ในกรณีที่มีความแตกตางระหวางกระแสเงินสด
จากกิจกรรมดําเนินงานกับกําไรจากการดําเนินงานอยางมีสาระสําคัญ ตลอดจนการวิเคราะหสาเหตุ
ของความแตกตางดังกลาวอัตราสวนสภาพคลองท่ีสําคัญ พบวาผูบริหารรอยละ 60 เปดเผยในระดับ
มากท่ีสุด  ในขณะท่ีผูบริหารเปดเผยในระดับมากรอยละ 40 
         สําหรับระดับความคิดเห็น คาเฉล่ีย ( x ) ของผูบริหาร ในการเปดเผยคําอธิบายและการ
วิเคราะหของฝายจัดการ ในระดับมากท่ีสุด  ( 4.60 )  
 
 
 

DPU



 55 

 ขอ 6  รายจายลงทุน ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นของผูบริหาร ในเร่ืองการเปดเผย
การวิเคราะหรายจายลงทุนท่ีผานมาวาเปนไปเพื่อวัตถุประสงคใด รวมท้ังวิเคราะหผลตอบแทนท่ี
บริษัทคาดหวังกับผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริง กรณีท่ีมีความแตกตาง ใหวิเคราะหสาเหตุของความ
แตกตางดังกลาว  พบวาผูบริหารรอยละ 60 เปดเผยในระดับมาก ในขณะท่ีผูบริหาร เปดเผยในระดับ
มากและระดับปานกลางเทากันคือรอยละ 20 
         สําหรับระดับความคิดเห็น คาเฉล่ีย ( x ) ของผูบริหาร ในการเปดเผยคําอธิบายและการ
วิเคราะหของฝายจัดการ ในระดับในระดับมาก  ( 4.00 )  
 ขอ 7  แหลงท่ีมาของเงินทุน ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นของผูบริหาร ในเร่ืองการ
เปดเผยการวิเคราะห ความเหมาะสมของโครงสรางเงินทุน  แสดงอัตราสวนทางการเงินท่ีสําคัญ  
วิ เคราะหความเหมาะสมของโครงสรางเงินทุนดังกลาวโดยเปรียบเทียบกับกิจการอ่ืนใน
อุตสาหกรรม  หากบริษัทมีการเปล่ียนแปลงโครงสรางเงินทุนในงวดท่ีผานมา  ไดอธิบายสาเหตุของ
การเปล่ียนแปลงดังกลาว  สวนของผูถือหุน  พบวาผูบริหารรอยละ 80 เปดเผยในระดับมาก  ในขณะ
ท่ีผูบริหาร เปดเผยในระดับมากท่ีสุด  รอยละ 20 
         สําหรับระดับความคิดเห็น คาเฉล่ีย ( x ) ของผูบริหาร ในการเปดเผยคําอธิบายและการ
วิเคราะหของฝายจัดการ ในระดับมาก  ( 4.20 ) 
  ขอ 8 ปจจัยและอิทธิพลหลักท่ีอาจมีผลตอผลการดําเนินงาน หรือฐานะการเงินใน
อนาคต ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นของผูบริหาร ในเร่ืองการเปดเผยการอธิบายรายละเอียดของ
ปจจัยและอิทธิพลหลักท่ีอาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอผลการดําเนินงานหรือฐานะการเงินของ
บริษัทและบริษัทยอยในอนาคต ไมวาจะเปนส่ิงท่ีเกิดข้ึนแลวหรือคาดวาจะเกิดข้ึน และส่ิงท่ีอยู
นอกเหนือหรืออยูภายใตการควบคุมของบริษัท รวมท้ังวิเคราะหแนวทางเนินการของบริษัทเพื่อ
รองรับปจจัยและอิทธิพลหลักดังกลาวพบวาผูบริหารรอยละ 80 เปดเผยในระดับมาก ในขณะท่ี
ผูบริหารเปดเผยในระดับมากท่ีสุดรอยละ 20 
         สําหรับระดับความคิดเห็น คาเฉล่ีย ( x ) ของผูบริหาร ในการเปดเผยคําอธิบายและการ
วิเคราะหของฝายจัดการ ในระดับมาก  ( 4.20 ) 
 ขอ 9  คุณภาพของสินทรัพย ( บริษัทท่ีประกอบธุรกิจท่ีมีลักษณะเฉพาะ) ผลการศึกษา
ระดับความคิดเห็นของผูบริหาร ในเร่ืองการเปดเผยการใหกูยืม  การวิเคราะหการกระจุกตัวของการ
ใหกูยืมวาอยูท่ีอุตสาหกรรมใด หรือลูกคารายใด สอดคลองกับนโยบายของบริษัทหรือไม  แสดง
รายละเอียดของมูลหนี้ท่ีหยุดรับรูรายได ตามเกณฑท่ีหนวยงานกํากับดูแลกําหนด เง่ือนไขในการ
หยุดรับรูรายได การบังคับหลักประกัน  อายุ ลูกหนี้    การต้ังสํารองคาเ ผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 
เปรียบเทียบระหวางนโยบายของบริษัทกับเกณฑท่ีหนวยงานกํากับดูแลกําหนด และวิเคราะหความ
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เพียงพอของคาเผ่ือดังกลาว เงินลงทุนในหลักทรัพย  วิเคราะหการกระจุกตัวของการลงทุนในบริษัท
ใดบริษัทหนึ่ง และผลตอบแทนจากการลงทุนอยูในระดับท่ีคาดหวังหรือไม ถาไม เปนเพราะสาเหตุ
ใด แสดงมูลคาเงินลงทุนแยกตามหลักทรัพยแตละประเภท พบวาผูบริหารรอยละ 80 เปดเผยใน
ระดับมาก ในขณะท่ีผูบริหารเปดเผยในระดับมากท่ีสุดรอยละ 20 
         สําหรับระดับความคิดเห็น คาเฉล่ีย ( x ) ของผูบริหาร ในการเปดเผยคําอธิบายและการ
วิเคราะหของฝายจัดการ ในระดับมาก  ( 4.20 ) 
 ขอ 10  ความสัมพันธของแหลงท่ีมาของเงินทุนกับแหลงใชไปของเงินทุน ผลการศึกษา
ระดับความคิดเห็นของผูบริหาร ในเรื่องการเปดเผย แสดงแหลงท่ีมาและใชไปของเงินทุนในแตละ
ชวงเวลา เชน 1 - 90 วัน 91 วัน - 1 ป 1 - 5 ป และ 5 ปข้ึนไป โดยแยกตามประเภทของแหลงท่ีมา
หรือใชไปของเงินทุน  วิเคราะหโอกาสที่บริษัทอาจเกิดปญหาจากความไมสัมพันธกันของ
แหลงท่ีมาและใชไปของเงินทุนดังกลาว รวมท้ังแนวทางแกไขหรือมาตรการรองรับเพื่อลด
ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนตอผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท แสดงแนวทางแกไขหรือ
มาตรการรองรับเพื่อลดผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนตอผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท 
วิเคราะหผลตางของดอกเบ้ียหรืออัตราดอกเบ้ีย (interest spread) ในกรณีท่ีผลตางดังกลาวมีแนวโนม
ลดลง ใหอธิบายสาเหตุและผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน พบวาผูบริหารรอยละ 60 เปดเผยในระดับมาก 
ในขณะท่ีผูบริหาร เปดเผยในระดับปานกลางรอยละ 40 
         สําหรับระดับความคิดเห็น คาเฉล่ีย ( x ) ของผูบริหาร ในการเปดเผยคําอธิบายและการ
วิเคราะหของฝายจัดการ ในระดับในระดับมาก  ( 3.60 )  
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กราฟท่ี 3  ตารางแสดงระดับความคิดเห็นของผูบริหารในการเปดเผยรายการและการวิเคราะหของ
ฝายจัดการ ( MD&A ) และแบบแสดงรายการ 56-1 เกี่ยวกับการเปดเผยอัตราสวนตางๆ
และโครงสรางการถือหุน 

 

การเปดเผยอัตราสวนตางๆและโครงสรางการถือหุน
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 ขอ 11 การดํารงอัตราสวนตาง ๆ ตามขอกําหนดของหนวยงานกํากับดูแล และอัตราสวน
ท่ีสําคัญซ่ึงเปนลักษณะเฉพาะของอุตสาหกรรม  ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นของผูบริหาร ใน
เร่ืองการเปดเผยแสดงอัตราสวนตาง ๆ ท่ีบริษัทตองดํารงไวตามขอกําหนดของหนวยงานกํากับดูแล 
หรือมีมาตรฐานสากลกําหนดไว เชน อัตราเงินกองทุนตอสินทรัพยเส่ียง (สถาบันการเงิน) 
อัตราสวนเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิ (ธุรกิจหลักทรัพย) ในกรณีท่ีอัตราสวนดังกลาวเทากับหรือต่ํา
กวา หรือคาดวาจะเทากับหรือตํ่ากวาอัตราสวนท่ีหนวยงานกํากับดูแลหรือมาตรฐานสากลกําหนด 
ไดอธิบายแนวทางแกไขปญหาดังกลาว  อธิบายและวิเคราะหอัตราสวนหรือขอมูลบางประเภทซ่ึง
เปนลักษณะเฉพาะของอุตสาหกรรม และมีความสําคัญตอการประเมินประสิทธิภาพของการดําเนิน
ธุรกิจ เชน อัตราความเสียหาย  ของสถาบันการเงิน ธุรกิจหลักทรัพย  ขอมูลการเปดเผยโครงสราง
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การถือหุนและผลตอบแทน ตางๆของประธาน และ กรรมการบริษัท พบวาผูบริหาร เปดเผยใน
ระดับมากรอยละ 80 ในขณะท่ีผูบริหารเปดเผยระดับมากท่ีสุด รอยละ 20 
         สําหรับระดับความคิดเห็น คาเฉล่ีย ( x ) ของผูบริหาร ในการเปดเผยคําอธิบายและการ
วิเคราะหของฝายจัดการ ในระดับในระดับมาก  ( 4.20 )  
 ขอ12  การประเมินความโปรงใสเก่ียวกับโครงสรางการถือหุน ผลการศึกษาระดับความ
คิดเห็นของผูบริหาร ในเร่ืองการเปดเผยการแสดงรายช่ือโครงสรางผูถือหุน เปดเผยรายช่ือกรรมการ
ผูถือหุน  เปดเผยรายช่ือผูจัดการผูถือหุน ประวัติการทํางานของคณะกรรมการชัดเจน ขอมูลการ
เปดเผยผลตอบแทนตางๆของประธานพบวาผูบริหารรอยละ 60 เปดเผยในระดับมาก ในขณะท่ี
ผูบริหาร เปดเผยในระดับมากท่ีสุดรอยละ 40 
         สําหรับระดับความคิดเห็น คาเฉล่ีย ( x ) ของผูบริหาร ในการเปดเผยคําอธิบายและการ
วิเคราะหของฝายจัดการ ในระดับมากท่ีสุด ( 4.40 )  

 
สรุปผลการศึกษา 4.2  เนื่องจากแบบสอบถามท่ีไดรับตอบกลับมาเพียง 5 บริษัทผูวิจัยจึงวิเคราะหใน
ภาพรวม พบวาผูบริหารมีคาเฉล่ียเกี่ยวกับแนวความคิดเห็นในการปฏิบัติในการเปดเผยขอมูล
แตกตางกัน ผูวิจัยจึงทดสอบคาเฉล่ียโดยใช t - test  จากการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับความคิดเห็น
ของผูบริหารในการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการ จําแนกตามทุนจดทะเบียน พบวา ไมมี
ความแตกตางกัน  ท่ีระดับนัยสําคัญ (α )=  0.05 ) ดังตารางท่ี 16 

 
ตารางท่ี 16  แสดงการทดสอบคาเฉล่ีย t - test  
 

ขนาดเงินทุนจดทะเบียน คาเฉล่ีย SD. t P-value 

นอยกวา 1,000 ลานบาท 4.11 0.34 .0235 0.829 

1,000 ลานบาทข้ึนไป 4.04 0.29   
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4.3  ผลการศึกษาแนวความคิดเห็นนักวิเคราะหหลักทรัพย  
 ผลการศึกษาแนวความคิดเห็นนักวิเคราะหหลักทรัพย จํานวน 55 ราย เกี่ยวกับระดับ
ผลกระทบท่ีมีผลตอการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนในการใชประโยชนจากการเปดเผยขอมูลท่ี
ไมใชขอมูลทางการเงิน ตามแบบ 56-1  ปรากฏดังตารางท่ี 16 
 

ตารางท่ี 17  แสดงความคิดเห็นของนักวิเคราะหหลักทรัพย  

         

 

 
รายการวิเคราะห 

ระดับผลกระทบท่ีมีผลตอการตัดสินใจลงทุน( รอยละ ) คาเฉล่ีย 

   ( x  ) มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

รวม 

สวนท่ี 1   สรุปสาระสําคัญของขอมูลโดยยอ 14.5 63.7 21.8 0 0 100 3.93 

สวนท่ี 2     1.  ปจจัยความเสี่ยง 32.7 45.5 21.8 0 0 100 4.11 

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 32.7 58.2 9.1 0 0 100 4.24 

3.   การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ 30.9 52.7 16.4 0 0 100 4.15 

4.   การวิจัยและการพัฒนา 7.3 16.4 49.0 20 7.3 100 2.96 

5.  ทรัพยสินท่ีใชในการประกอบธุรกิจ 5.6 27.7 48.1 16.7 1.9 100 3.19 

6.  โครงการในอนาคต   18.2 56.4 23.6 1.8 0 100 3.91 

7.  ขอพิพาททางกฎหมาย  14.5 52.7 27.4 3.6 1.8 100 3.75 

8.  โครงสรางเงินทุน 21.8 52.7 21.9 3.6 0 100 3.93 

9.  การจัดการ 10.9 34.5 38.2 16.4 0 100 3.40 

10.  การควบคุมภายใน 1.8 30.9 34.6 30.9 1.8 100 3.00 

11. รายการระหวางกัน  5.6 31.5 38.9 20.3 3.7 100 3.15 

12. ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 56.4 36.4 5.5 1.7 0 100 4.47 

13. ขอมูลอ่ืนท่ีเก่ียวของ     2 20 52 24 2 100 3.04 

สวนท่ี 3 14. การรับรองความถูกตองของขอมูล 18.2 36.4 25.5 14.5 5.4 100 3.47 

15. รายละเอียดเก่ียวกับผูบริหาร และผูมีอํานาจ
ควบคุมของ  

9.1 36.4 30.9 18.2 5.4 100 3.25 

16. รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการของบริษัท  
  ยอย 

3.6 21.8 43.6 21.8 9.2 100 2.89 
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  จากการสอบถามความคิดเห็นของนักวิเคราะหหลักทรัพย เกี่ยวกับผลกระทบท่ีมีผลตอ
การตัดสินใจลงทุนของนักลงทุน พบวานักลงทุนใชประโยชนจากขอมูลแบบแสดงรายการ แบบ56-
1 แตกตางกัน กลาวคือ รายการวิเคราะหท่ีมีผลกระทบตอการตัดสินใจในการลงทุนคาเฉล่ีย ( x  ) 
ระดับมากท่ีสุด 5 อันดับแรก อันดับท่ีหนึ่งคือฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน คาเฉล่ีย 4.47 ซ่ึงมี
ผลกระทบท่ีมีผลตอการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนระดับมากท่ีสุดรอยละ 56.4  อันดับท่ีสองคือ
ขอมูลเกี่ยวกับลักษณะการประกอบธุรกิจคาเฉล่ีย 4.24 ซ่ึงมีผลกระทบท่ีมีผลตอการตัดสินใจลงทุน
ของนักลงทุนระดับมากท่ีสุดรอยละ32.7  อันดับท่ีสามคือขอมูล การประกอบธุรกิจของแตละสาย
ผลิตภัณฑ ซ่ึงมีคาเฉล่ีย 4.15 มีผลตอการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนมากท่ีสุดรอยละ 30.9  อันดับท่ี
ส่ีคือปจจัยความเส่ียง ซ่ึงมีคาเฉล่ีย4.11 มีผลตอการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุน มากท่ีสุดรอยละ 
32.7 และอันดับท่ีหา ซ่ึงมีคาเฉล่ีย 3.93 คือขอมูลเกี่ยวกับการสรุปสาระสําคัญของขอมูลโดยยอซ่ึง
เปนขอมูลท่ีอยูในสวนท่ี 1(รายการสรุปขอมูลของสวนท่ี 2 ใหสรุป ประมาณ 1หนากระดาษ) 
รายการดังกลาว มีผลตอการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนระดับมากท่ีสุดเพียงรอยละ 15.1 เทานั้น 
อยางไรก็ตาม รายการดังกลาวมีผลตอการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนระดับมากรอยละ 64.2   
        จากการศึกษาแนวปฏิบัติในการเปดเผยขอมูลแบบ 56-1 ของผูบริหาร ( ผลการศึกษา
แสดงไวในหัวขอ 4.1 ) และจากการศึกษาการใหระดับความสําคัญท่ีมีผลกระทบตอการตัดสินใจ
ลงทุนของนักลงทุนในการใชขอมูล แบบ 56-1 เพื่อใหทราบการใชประโยชนจากขอมูล โดยการ
สอบถามนักวิเคราะหหลักทรัพย ( ผลการศึกษาแสดงในตารางท่ี 16 )   
         ผูวิจัยนําผลการศึกษาความสัมพันธระหวางคาเฉล่ียการใหระดับความสําคัญแนวปฏิบัติ
ในการเปดเผยขอมูลของผูบริหาร และคาเฉล่ียการใหระดับความสําคัญท่ีมีผลกระทบตอการ
ตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนในการใชขอมูลเชิงคุณภาพดานตางๆ มาทดสอบความสัมพันธของ
ขอมูลท้ังสองชุดวามีความสอดคลองกันหรือไม โดยใช ตัวสถิติ Spearman, s rank test  เพื่อหาความ
สําพันธระหวางขอมูลท่ีผูบริหารเปดเผย และการนําขอมูลใชประโยชนวามีความสอดคลองกัน
หรือไม ผลการศึกษานํามาเปรียบเทียบดังกลาวปรากฏดังตารางท่ี 17  
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4.4  แสดงผลการศึกษาความสัมพันธระหวางคาเฉล่ียแนวปฏิบัติในการเปดเผยขอมูล และระดับ
ความสําคัญท่ีมีผลกระทบตอการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุน  ในการศึกษาวามีความ
สอดคลองกันหรือไม ผลการศึกษานํามาเปรียบเทียบดังกลาวปรากฏดังตารางท่ี 17  

ตารางท่ี  18  แสดงผลการศึกษาความสัมพันธระหวางการใหระดับความสําคัญการเปดเผยขอมูล
ของผูบริหาร และการใหระดับความสําคัญการนําขอมูลใชประโยชน 

 
รายการวิเคราะห 

คาเฉล่ียการเปดเผยขอมูลประจําป แบบ 56-1 

พฤติกรรมการเปดเผยขอมูล
ของผูบริหาร( คะแนน  0-3 ) 

การนําขอมูลไปใชของนัก
ลงทุน ( คะแนน 1-5) 

 คาเฉล่ีย .(ระดับความสําคัญ) คาเฉล่ีย .(ระดับความสําคัญ) 

สวนท่ี 1 สรุปสาระสําคัญของขอมูลโดยยอ 3……………………..( 1 ) 3.93…………….…... ( 5 ) 

สวนท่ี 2  
1.  ปจจัยความเสี่ยง 

3……..…………..…..( 1 ) 4.11…..……….........  ( 4 ) 

2.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 2.86……..(11 ) 4.24………………....  ( 2 ) 

3.  การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ 2.50……..(16 ) 4.15……………......... ( 3 ) 

4.   การวิจัยและการพัฒนา 2.36……. (17 ) 2.96………( 16 ) 

5.  ทรัพยสินท่ีใชในการประกอบธุรกิจ 2.83……  (14 ) 3.19………( 12 ) 

6.  โครงการในอนาคต   2.84…… .(12 ) 3.91 ………( 7 ) 

7.  ขอพิพาททางกฎหมาย  2.89……. (10 ) 3.75………( 8 ) 

8.  โครงสรางเงินทุน 2.98……..( 7 ) 3.93……….……….... ( 5 ) 

9.  การจัดการ 2.90……..( 9 ) 3.40………( 10 ) 

10. การควบคุมภายใน 3………………….…...( 1 ) 3.00………( 15 ) 

11. รายการระหวางกัน  2.67……..( 15 ) 3.15………( 13 ) 

12. ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 2.96……..(  8 ) 4.47 .. ......................... ( 1 ) 

13. ขอมูลอ่ืนท่ีเก่ียวของ     2.84……..( 12 ) 3.04………( 14 ) 

สวนท่ี 3 
14.  การรับรองความถูกตองของขอมูล 

3………….…..............( 1 ) 3.47………( 9 ) 

15 รายละเอียดเก่ียวกับผูบริหาร และผูมีอํานาจ
ควบคุม 

3………………...……( 1 ) 3.25………( 11 ) 

16 รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการของบริษัทยอย 3……………………...( 1 ) 2.89………( 17 ) 

คาเฉล่ียรวม 2.86           3.57         

Spearman,s rank test  คาSig  = 0.149 โดยท่ีระดับนัยสาํคัญ (α )=  0.05 
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       ผลการศึกษาความสัมพันธโดยใช Spearman, s rank test ทดสอบระหวางคาเฉล่ียความ 
สําคัญแนวปฏิบัติในการเปดเผยขอมูลของผูบริหาร และคาเฉล่ียการใหความสําคัญการนําขอมูลไป
ใชประโยชนท่ีมีผลกระทบตอการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนพบวา การเปดเผยขอมูลของผูบริหาร
และการใหความสําคัญนําขอมูลไปใชประโยชนของนักลงทุนไมสอดคลองกัน ( Spearman,s rank 
test คาSig = 0.149โดยท่ีระดับนัยสําคัญα =  0.05) 
 จากผลการทดสอบดังกลาวแสดงใหเห็นวา  ถึงแมวาการเปดเผยขอมูลของผูบริหารซ่ึง
อยูในระดับครบถวนและเปนไปตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย แตนักลงทุนนําขอมูลไปใช
ประโยชนนอย ในขณะเดียวกันมีขอมูลบางรายการที่ผูบริหารเปดเผยขอมูลนอยกวาท่ีนักลงทุนจะ
นําไปใชประโยชนตอการตัดสินใจลงทุน 
 ผูวิจัยจัดลําดับความสําคัญ คาเฉล่ียขอมูล 5 อันดับแรกท่ีนักลงทุนใหความสําคัญการ
นําไปใชประโยชนตอการตัดสินใจลงทุนระดับมากแตพบวาผูบริหารใหความสําคัญในการเปดเผย
ขอมูลระดับนอยกวาไดแก ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของกิจการ  ลักษณะการประกอบ
ธุรกิจ การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ   สรุปสาระสําคัญของขอมูลโดยยอ ปจจัยความ
เส่ียง 
 นอกจากนั้นขอมูลหลายรายการที่ผูบริหารใหความสําคัญในการเปดเผยขอมูลระดับ
ครบถวน แตนักลงทุนใหความสําคัญการนําไปใชประโยชนตอการตัดสินใจลงทุนระดับท่ีนอยเชน 
การรับรองความถูกตองของขอมูล รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุม  รายละเอียด
เกี่ยวกับกรรมการของบริษัทยอย  
 อาจสรุปไดวาขอมูลท่ีผูบริหารเปดเผยจะไมสอดคลองกับขอมูลท่ีนักลงทุนให
ความสําคัญการนําไปใชประโยชนตอการตัดสินใจลงทุน นักวิเคราะหหลักทรัพย ยังเรียกรองให
ผูบริหารเปดเผยขอมูลเพิ่มเติม พรอมกับระบุปญหาและขอเสนอแนะ ดังท่ีจะกลาวในหัวขอตอไป 
 

4.5  ปญหาและขอเสนอแนะในการเปดเผยขอมูลของนักวิเคราะหหลักทรัพย 
         จากการท่ีผูวิจัยสอบถามความคิดเห็นของนักวิเคราะหหลักทรัพย เกี่ยวกับความสําคัญท่ี
มีผลกระทบตอการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนในการเปดเผยขอมูล แบบ 56-1 พบวามีประเด็น
สําคัญท่ีนาสนใจและสรุปเปนประเด็นหลักไดดังน้ี 
 1. แบบ 56-1 เปนขอมูลท่ีใชประกอบการคาดการณในอนาคต นักลงทุนใหความสําคัญ
คอนขางมาก 
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 2. แบบ 56-1 มีความยาวมากเกินไป ทําใหผูลงทุนไมสนใจท่ีจะอาน ในขณะท่ีบทสรุปท่ี
อานมา ไมครอบคลุมเนื้อหาเทาท่ีควร 
 3. บริษัทสวนใหญมักใหขอมูลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจแตละสายผลิตภัณฑนอยมาก 
มักใหขอมูลแบบกวางเทานั้น 
 4. ควรนําเสนอในเชิงวิเคราะหเปรียบเทียบกับคูแขงใหมากข้ึน และนําเสนอภาพ
อุตสาหกรรมท่ีละเอียดมากข้ึน 
 5.  การจัดประเภทและตัวเลขของผลการดําเนินงานในแบบ 56-1 บางคร้ังไมตรงกับงบ
การเงิน ทําใหอางอิงเปรียบเทียบขอมูลจาก แบบ 56-1 คลาดเคล่ือนได 
 6. ขอมูลตัวเลขดานการดําเนินการและการเงินใน แบบ 56-1 ควรเปดเผยในระดับท่ี
ครบถวนเชนเดียวกับขอมูลในหนังสือช้ีชวนเสนอขายหุนเพิ่มทุนท่ีมีรายละเอียดมากกวา 
 7. ควรเปดเผยระบบการเงิน การตลาดของประเทศ ปจจัยภายนอก (ปญหาการเมือง 
และภาวะตลาดโลก) 
 8. การเปล่ียนแปลงระบบบัญชีใหมจะสงผลใหแนวโนมของการใชขอมูลทางบัญชีอาจ
เปล่ียนแปลงไปท้ังในรูปของคาเส่ือมราคา รายได และกําไรสุทธิ ดังนั้น นักลงทุนอาจตองพิจารณา
ถึงผลกระทบดังกลาวดวย รวมถึงรายการท่ีอยูนอกงบดุล ท่ีอาจมีการคํ้าประกันระหวางกัน 
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บทที่ 5 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

         การเปดเผยขอมูลและความโปรงใสของงบการเงิน เปนการแสดงใหเห็นความ
รับผิดชอบของผูบริหารในการรักษาผลประโยชนใหกับนักลงทุน แสดงใหนักลงทุนตลอดจน
หนวยงานตางๆท่ีเกี่ยวของ เกิดความมั่นใจในการบริหารงานของผูบริหาร และสรางความนาเช่ือถือ
ของงบการเงิน งานวิจัยนี้ จึงศึกษาการเปดเผยขอมูลท่ีไมใชขอมูลทางการเงิน ของงบการเงิน ของ
บริษัทกลุมหลักทรัพย ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อประเมินระดับการเปดเผยขอมูล
และความโปรงใส ตามท่ีนักลงทุนและสาธารณชนเรียกรอง ผูวิจัยขอเสนอประเด็นตางๆ ดังนี้ 
 
สรุปผลการวิจัย  
 1. วัตถุประสงคของการวิจัย  
        ศึกษาแนวปฏิบัติเพ่ือประเมินระดับการเปดเผยขอมูลและเปรียบเทียบแนวปฏิบัติใน
การเปดเผยขอมูลท่ีไมใชขอมูลทางการเงิน ของงบการเงินบริษัทกลุมหลักทรัพย ท่ีจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตามหลักการกํากับกิจการท่ีดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนป 2549 ใน
หมวด 4  เร่ืองการเปดเผยขอมูลและความโปรงใสโดยการประเมินแบบ 56 - 1 
          นอกจากนั้นศึกษาแนวความคิดเห็นของผูบริหารในการปฏิบัติตามหลักการกํากับ
ดูแลกิจการท่ีดี ตลอดจนแนวความคิดเห็นนักวิเคราะหหลักทรัพย เกี่ยวกับระดับผลกระทบท่ีมีผลตอ
การตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนในการใชประโยชนจากการเปดเผยขอมูลท่ีไมใชขอมูลทางการเงิน 
ตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ตามแบบ 56 - 1 
 2. วิธีดําเนินการวิจัย 
   2.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
   1.  การรวบรวมขอมูลเพื่อประเมินระดับการเปดเผยขอมูลท่ีไมใชขอมูลทาง
การเงินจาก แบบ 56-1 เพ่ือศึกษาประชากรบริษัทกลุมหลักทรัพยซ่ึงบริษัทหรือบริษัทยอยทําธุรกิจ
คาขายหลักทรัพย  ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ท้ังหมด รวม 19 บริษัท  ซ่ึง
ผูวิจัยไดจําแนกบริษัทหลักทรัพยท้ัง 19 บริษัทเปน 3 กลุมตัวอยาง คือ บริษัทขนาดเล็ก บริษัทขนาด
กลาง บริษัทขนาดใหญ  
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   2. การสอบถามผูบริหารเกี่ยวกับความคิดเห็นตลอดจนปญหา และ ขอเสนอแนะ  
เกี่ยวกับ การเปดเผยขอมูลของงบการเงิน ผูวิจัยสงแบบสอบถามไปยังประชากรบริษัทกลุม
หลักทรัพยซ่ึงบริษัทหรือบริษัทยอยทําธุรกิจคาขายหลักทรัพย  ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย ท้ังหมด รวม 19 บริษัทประกอบดวย ไดรับตอบกลับมา 5 บริษัท ( รอยละ 26 ) 
   3. การสอบถามนักวิเคราะหหลักทรัพยของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
เพื่อใหทราบมุมมองของนักลงทุนเกี่ยวกับการใหระดับความสําคัญในการใชขอมูลแบบ56-1 ดาน
ตางๆท่ีสงผลกระทบตอการตัดสินใจลงทุน ผูวิจัยสงแบบสอบถามไปยังนักวิเคราะห บริษัทกลุม
หลักทรัพยซ่ึงบริษัทหรือบริษัทยอยทําธุรกิจคาขายหลักทรัพย มีสวนแบงตลาด ดานนายหนาซ้ือขาย
หลักทรัพย ในป 2550  10 อันดับแรกไดรับขอมูลกลับมา 8 บริษัท และสงแบบสอบถามไปยัง
นักวิเคราะหหลักทรัพย 5  อันดับตอมาและไดรับขอมูลกลับมา อีก 1  บริษัท รวมแบบสอบถามจาก
นักวิเคราะห 9 บริษัท  จํานวนนักวิเคราะห 55  ราย 
  2.2 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
   1. รายช่ือแบบตรวจสอบรายการ (Check list) อยางละเอียด เพื่อประเมินระดับ
การเปดเผยขอมูล แบบ 56-1 ตามหลักการกํากับกิจการท่ีดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน ป 2549 ในเร่ือง               
การเปดเผยขอมูล 
   2. รายช่ือแบบตรวจสอบรายการ (Check list) เฉพาะหัวขอใหญเพื่อการสอบถาม
ผูบริหารเกี่ยวกับความคิดเห็นตลอดจนปญหาและขอเสนอแนะ ในการเปดเผยขอมูลท่ีไมใชขอมูล                
ทางการเงิน 
   3. รายช่ือแบบตรวจสอบรายการ (Check list) เฉพาะหัวขอใหญ เพ่ือสอบถาม
นักวิเคราะหเกี่ยวกับผลกระทบตอการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุน 
  2.3 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  
   1. ผูวิจัยใชแบบตรวจสอบรายการ (Check list) อยางละเอียด เพื่อประเมินระดับ
การเปดเผยขอมูล แบบ 56-1 บริษัทกลุมหลักทรัพยซ่ึงบริษัทหรือบริษัทยอยทําธุรกิจคาขาย
หลักทรัพยบริษัทตัวอยางรวม 19 บริษัท    
   2. ผูวิจัยใชแบบตรวจสอบรายการ (Check list) เฉพาะหัวขอใหญ เพื่อการ
สอบถามผู บริหารเก่ียวกับความคิดเห็น ในการเปดเผยขอมูลท่ีไมใชขอมูลทางการเงินไดรับ 
ตอบกลับมารอยละ26 
   3. ผูวิจัยใชแบบตรวจสอบรายการ (Check list) เฉพาะหัวขอใหญจัดสง
แบบสอบถามใหแกนักวิเคราะหหลักทรัพยของบริษัทกลุมหลักทรัพย เพื่อสอบถามเกี่ยวกับระดับ
ผลกระทบท่ีมีผลตอการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนในการใชขอมูลแบบ56-1จํานวน 9 บริษัท 55 
คน   
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  2.4 การวิเคราะหขอมูล 
   1. ระดับการเปดเผยขอมูลเปรียบเทียบรายช่ือแบบตรวจสอบรายการ (Check 
list) และการเปดเผยขอมูลขอมูลจาก แบบ 56-1 ของบริษัทกลุมหลักทรัพย เพื่อตรวจสอบระดับการ
เปดเผยขอมูลของบริษัทตามหลักการกํากับกิจการท่ีดี สําหรับบริษัทจดทะเบียน ป 2549 ในเร่ืองการ
เปดเผยขอมูลและความโปรงใส แบงระดับการเปดเผยขอมูลเปน 4 ระดับโดยการแจกแจงความถี่ 
คาเฉล่ีย และหาคารอยละ แยกตามขนาดของทุนจดทะเบียน 
          2.  วิเคราะหความคิดเห็นของผูบริหารตลอดจนปญหาและขอเสนอแนะในการ
ปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี โดยระดับความคิดเห็นคาเฉล่ีย ( x ) ของผูบริหาร ในการ
เปดเผยคําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ แบงเปน 5 ระดับ 
         3. วิเคราะหความคิดเห็นของนักวิเคราะหหลักทรัพยของตลาดหลักทรัพยฯ  
เพื่อใหทราบมุมมองและแนวความคิดเห็นของนักวิเคราะหเกี่ยวกับผลกระทบตอการตัดสินใจลงทุน
ของนักลงทุนในการใชขอมูลตาม แบบ 56-1 โดยระดับความคิดเห็นของความคิดเห็นของ
นักวิเคราะห แบงเปน 5 ระดับโดยการแจกแจงความถ่ี คาเฉล่ีย และหาคารอย 
          4.  เปรียบเทียบความสําพันธระหวางคาเฉล่ียแนวปฏิบัติในการเปดเผยขอมูลของ
ผูบริหาร และคาเฉล่ียการใหระดับความสําคัญท่ีมีผลกระทบตอการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนใน
การใชขอมูลเชิงคุณภาพดานตางๆ การทดสอบความสําพันธของขอมูลท้ังสองชุดวามีความ
สอดคลองกันหรือไมโดยใชตัวสถิติ Spearman, s rank test เพ่ือหาความสําพันธระหวางขอมูลท่ี
ผูบริหารเปดเผย และการนําขอมูลใชประโยชนวามีความสอดคลองกันหรือไม  
 

 3.  ผลการวิเคราะหขอมูล 
1. ผลการศึกษาแนวปฏิบัติ และประเมินระดับการเปดเผยขอมูล ตลอดจนการ เปรียบเทียบแนว
 ปฏิบัติในการเปดเผยขอมูลท่ีไมใชขอมูลทางการเงิน  

         ผูวิจัยประเมินแบบ 56-1 ของบริษัทกลุมหลักทรัพย จํานวน 19 บริษัทพบวา ผูบริหาร
บริษัทตัวอยางท้ัง 3 กลุมมีการเปดเผยขอมูลครบถวน ยกเวน  การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับ การอธิบาย
การดําเนินการของบริษัทเพื่อลดผลกระทบ หากกระบวนการผลิต หรือการกําจัดวัตถุดิบเหลือใชมี
ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม พบวาผูบริหารบริษัทตัวอยางท้ัง 3 กลุม ไมมีการเปดเผยขอมูล  
นอกจากนั้นยังพบรายการเปดเผยขอมูลท่ีนาสนใจดังนี้ 

 1.1 การเปดเผยขอมูลซ่ึงผูบริหารบริษัทขนาดใหญเปดเผยขอมูลนอยกวาผูบริหาร
บริษัทขนาด กลางและขนาดเล็ก ไดแก  การอธิบายนโยบายการวิจัยและพัฒนาในดานตางๆ  การ
เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการโครงการในอนาคต การระบุวิธีการคัดเลือกบุคคลท่ีจะแตงต้ังเปน
กรรมการผานคณะกรรมการสรรหา  
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 1.2 การเปดเผยขอมูลซ่ึงผูบริหารบริษัทขนาดกลางเปดเผยขอมูลนอยกวาขนาดเล็ก
ไดแก การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบริษัทหรือบริษัทยอยมีสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีสําคัญในการ
ประกอบธุรกิจ อธิบายลักษณะสําคัญ เง่ือนไข รวมท้ังผลตอการดําเนินธุรกิจ  การเปดเผยขอมูล
เกี่ยวกับการขอพิพาททางกฎหมาย เกี่ยวกับคดีท่ีกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทอยาง และคดี
ท่ีมิไดเกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัท การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับโครงสรางเงินทุน  
กรณีท่ีกลุมผูถือหุนรายใหญมีขอตกลงระหวางกัน (shareholding agreement) ใหระบุและอธิบาย
สาระสําคัญท่ีมีผลตอการดําเนินงาน 

 อยางไรก็ตาม ผูวิจัยจัดระดับคาเฉล่ียดังกลาว พบวาระดับความคิดเห็นในการเปดเผย
ขอมูลอยูในระดับครบถวน ตามหลักการกํากับกิจการท่ีดี  จึงสรุปวาผูบริหารมีระดับความคิดเห็น
ในการเปดเผยขอมูลไมแตกตางกัน  
 
2. ผลการศึกษาแนวความคิดเห็นของผูบริหารในการเปดเผยคําอธิบายและการวิเคราะหของฝาย
 จัดการ  

         ผูวิจัยพบวาผูบริหารมีคาเฉล่ียระดับความคิดเห็นในการเปดเผยคําอธิบายและการ
วิเคราะหของฝายจัดการแตกตางกัน โดยแบงตามระดับคาเฉล่ียดังตอไปนี้ 
         การเปดเผยคําอธิบายและการวิเคราะหท่ีมีคาเฉล่ียระดับความคิดเห็นระดับมากท่ีสุด มี
เพียง 3 รายการ ไดแก สาเหตุของการเปล่ียนแปลงผลการดําเนินงาน ฐานะการเงิน และการประเมิน
ความโปรงใสเกี่ยวกับโครงสรางการถือหุน 
         สําหรับการเปดเผยคําอธิบายและการวิเคราะหท่ีมีคาเฉล่ียระดับความคิดเห็นระดับมาก  
ไดแกผลการปฏิบัติตามแผนการดําเนินธุรกิจ ผลการดําเนินงานท่ีผานมาของแตละสายงาน รายจาย
ลงทุน แหลงท่ีมาของเงินทุน ปจจัยและอิทธิพลหลักท่ีอาจมีผลตอผลการดําเนินงาน หรือฐานะ
การเงินในอนาคต  คุณภาพของสินทรัพย ความสัมพันธของแหลงท่ีมาของเงินทุนกับแหลงใชไป
ของเงินทุนและ การดํารงอัตรา สวนตาง ๆ ตามขอกําหนดของหนวยงานกํากับดูแล และอัตราสวน
ท่ีสําคัญซ่ึงเปนลักษณะเฉพาะของอุตสาหกรรม 
         ในขณะท่ีการเปดเผยคําอธิบายและการวิเคราะหท่ีมีคาเฉล่ียระดับความคิดเห็นเฉล่ีย
ระดับปานกลาง ซ่ึงเปนระดับการเปดเผยขอมูลทีนอยท่ีสุดจากแบบสอบถาม มีเพียงรายการเดียวคือ 
ผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับประมาณการ  
 อยางไรก็ตาม ผูวิจัยทดสอบคาเฉล่ียดังกลาว พบวาระดับความคิดเห็นในการเปดเผย
คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 
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3. ผลการศึกษาแนวความคิดเห็นนักวิเคราะหหลักทรัพย เก่ียวกับระดับผลกระทบท่ีมีผลตอการ
 ตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนในการใชประโยชนจากการเปดเผยขอมูล ตามแบบแบบ 56-1   
         จากแนวความคิดเห็นนักวิเคราะหหลักทรัพย พบวารายการวิเคราะหท่ีมีผลกระทบตอ
การตัดสินใจในการลงทุนสูงท่ีสุด (คาเฉลี่ย)  5 อันดับแรก  อันดับท่ีหนึ่งคือฐานะการเงินและผล
การดําเนินงาน  อันดับท่ีสองคือขอมูลเกี่ยวกับลักษณะการประกอบธุรกิจ  อันดับท่ีสามคือ การ
ประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ  อันดับท่ีส่ี คือปจจัยความเส่ียง อันดับท่ีหาคือขอมูลเกี่ยวกับ
การสรุปสาระสําคัญของขอมูลโดยยอ  

 
4.  ความสัมพันธระหวางคาเฉล่ียแนวปฏิบัติในการเปดเผยขอมูลของผูบริหาร และคาเฉล่ียการให   
 ระดับความสําคัญท่ีมีผลกระทบตอการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุน 
 ผลการศึกษาความสําพันธโดยใช Spearman, s rank test พบวา การเปดเผยขอมูลของ
ผูบริหารและการใหความสําคัญนําขอมูลไปใชประโยชนของนักลงทุนไมสอดคลองกัน ซ่ึงแสดง
ใหเห็นวา  การเปดเผยขอมูลของผูบริหารบางรายการระดับมาก แตนักลงทุนนําขอมูลไปใช
ประโยชนนอย ในขณะเดียวกันมีขอมูลบางรายการที่ผูบริหารเปดเผยขอมูลระดับนอยกวาแต 
นักลงทุนจะนําไปใชประโยชนตอการตัดสินใจลงทุนในระดับมาก   
 ผูวิจัยพบวาขอมูลท่ีนักลงทุนใหความสําคัญการนําไปใชประโยชนตอการตัดสินใจ
ลงทุนระดับมากที่สุด 3 อันดับแรกไดแก ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของกิจการ  ลักษณะ
การประกอบธุรกิจ การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ  แตกลับพบวาผูบริหารไมไดให
ความสําคัญในการเปดเผยขอมูลขอมูลดังกลาวในระดับครบถวน 

 
ปญหาและขอเสนอแนะ 
         ผูวิจัยสอบถามความคิดเห็นของนักวิเคราะหหลักทรัพย เกี่ยวกับความสําคัญท่ีมี
ผลกระทบตอการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนในการเปดเผยขอมูล แบบ 56-1 พบวามีปญหาและ
ขอเสนอแนะมีดังนี้ 
       แบบ 56-1 เปนขอมูลท่ีใชประกอบการคาดการณในอนาคต นักลงทุนใหความสําคัญ
คอนขางมาก   แตเนื่องจากแบบ 56-1 มีความยาวมากเกินไป ทําใหผูลงทุน ไมสนใจท่ีจะอาน 
ในขณะท่ีบทสรุปท่ีอานมา ไมครอบคลุมเนื้อหาเทาท่ีควร  บริษัทสวนใหญมักใหขอมูลเกี่ยวกับการ
ประกอบธุรกิจแตละสายผลิตภัณฑนอยมาก มักใหขอมูลแบบกวางเทานั้น ผูบริหารควรนําเสนอใน
เชิงวิเคราะหเปรียบเทียบกับคูแขงใหมากข้ึน และนําเสนอเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่ีละเอียดมากขึ้น 
การจัดประเภทและตัวเลขของผลการดําเนินงานในแบบ 56-1 บางคร้ังไมตรงกับงบการเงิน ทําให
อางอิงเปรียบเทียบขอมูลจาก แบบ 56-1 คลาดเคล่ือนได  ขอมูลตัวเลขดานการดําเนินการการเงินใน
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แบบ 56-1 ควรเปดเผยในระดับท่ีครบถวนเชนเดียวกับขอมูลในหนังสือช้ีชวนเสนอขายหุนเพิ่มทุน
ท่ีมีรายละเอียดมากกวา และควรเปดเผยระบบการเงิน การตลาดของประเทศ ปจจัยภายนอก (ปญหา
การเมือง และภาวะตลาดโลก)  ตลอดจนควรเปดเผยการเปล่ียนแปลงระบบบัญชีใหมท่ีจะสงผลให
แนวโนมของการใชขอมูลทางบัญชีอาจเปล่ียนแปลงไปท้ังในรูปของคาเส่ือมราคา รายได และกําไร
สุทธิ ดังนั้นนักลงทุนอาจตองพิจารณาถึงผลกระทบดังกลาวดวย รวมถึงรายการที่อยูนอกงบดุล ท่ี
อาจมีการคํ้าประกันระหวางกัน 
 
อภิปรายผล  

 จากการวิจัย การเปดเผยขอมูลท่ีไมใชขอมูลทางการเงิน  ซ่ึงผูวิจัยมีกรอบแนวความคิด
การวิจัยวา  การเปดเผยขอมูลท่ีไมใชขอมูลทางการเงินหรือขอมูลเชิงคุณภาพ จะมีคุณภาพหรือไม
ข้ึนอยูกับตัวแปรอิสระ 2 ตัวแปร คือ 

  1.  ความรับผิดชอบของผูบริหารในการเปดเผยขอมูลท่ีไมใชขอมูลทางการเงิน ตาม
ขอกําหนดของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  ซ่ึงตัวช้ีวัดท่ีผูวิจัยใช คือการ
เปดเผยขอมูลท่ีไมใชขอมูลทางการเงิน ตามแบบ 56-1  

 2. ความรับผิดชอบของผูบริหารในการเปดเผยขอมูลท่ีไมใชขอมูลทางการเงิน 
นอกเหนือจากขอกําหนดของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  ซ่ึงตัวช้ีวัดท่ีผูวิจัยใช
คือการเปดเผยขอมูลท่ีไมใชขอมูลทางการเงิน ตาม MD&A  
  สําหรับขอมูลท่ีไมใชขอมูลทางการเงินหรือขอมูลเชิงคุณภาพ ซ่ึงเปนตัวแปรตาม จะมี
ตัวช้ีวัดท่ีผูวิจัยใชคือ ระดับความสําคัญท่ีนักลงทุนนําไปใชประโยชนในการตัดสินใจลงทุน  
 จากผลการวิจัย เ ร่ืองการเปดเผยขอมูลท่ีไมใชขอมูลทางการเงินของบริษัทกลุม
หลักทรัพย ผูวิจัยอภิปรายผล การวิจัยไดดังน้ี  
 สมมติฐาน ขอท่ี 1 ท่ีวา  “ผูบริหารมีการเปดเผยขอมูลท่ีไมใชขอมูลทางการเงิน ของงบ
การเงินแตกตางกัน”  ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารมีการเปดเผยขอมูลท่ีไมใชขอมูลทางการเงิน ของ
งบการเงินไมแตกตางกนั ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานการวิจยัท่ีตั้งไว ท้ังนี้เนื่องจากการเปดเผย
รายการสวนใหญเปนขอกําหนดชัดเจน  สวนการเปดเผยขอมูลตามความสมัครใจผูบริหาร  เชนการ
เปดเผยเกี่ยวกบั การจัดทําประมาณดวยความสมัครใจ  เปาหมายของธุรกิจ (ถามี ) ซ่ึงสงผลให
ผูบริหารเปดเผยขอมูลท่ีไมใชขอมูลทางการเงินระดับคาเฉล่ียของแตกตางกัน อยางไรก็ตามการท่ี
ไมไดเปนขอกาํหนดชัดเจน หรือการใหเปดเผยขอมูลตามความสมัครใจผูบริหารนี้สอดคลองกับ
ผลงานวิจัยของ Robb et al (2001 ) พบวา การพิจารณาการเปดเผยขอมูลท่ีไมใชขอมูลทางการเงิน 
เปนทางเลือกของผูบริหารธุรกิจในออสเตรเลีย แคนาดา และ สหรัฐอเมริกา  
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 สมมติฐาน ขอท่ี 2 ท่ีวา “ผูบริหารมีการเปดเผยขอมูล แตกตางจากหลักการกํากับดูแล
กิจการท่ีดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน ( ป 2549 ) ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยกําหนด ในเร่ือง การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส” ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารมีการ
เปดเผยขอมูลท่ีไมใชขอมูลทางการเงินไมแตกตางจากหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี  ซ่ึงไม
สอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยท่ีตั้งไว (การเปดเผยขอมูลโดยเฉล่ียอยูในระดับครบถวน = 2.86 ) 
ถึงแมวาคาเฉลี่ยบางรายการแตกตางกัน ท้ังนี้อาจเนื่องจากบริษัทไมมีขอมูลดังกลาว เชน  การ
อธิบายการดําเนินงานเพ่ือลดผลกระทบส่ิงแวดลอม ซ่ึงผูบริหารไมไดเปดเผยขอมูลในทุกขนาด
กิจการ อาจเนื่องจากการดําเนินการของบริษัทกลุมหลักทรัพยไมมีกระบวนการผลิต หรือการกําจัด
วัตถุดิบเหลือใชมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม จึงไมอธิบายการดําเนินการของบริษัทเพื่อลดผลกระทบ
ดังกลาว อยางไรก็ตามบริษัทควรท่ีจะมีคาใชจายท่ีเกี่ยวของกับการสรางส่ิงแวดลอมท่ีดี เพื่อแสดง
ความรับผิดชอบตอสังคมผลการวิจัยนี้สอดคลองกับงานวิจัยของ  Yeoh (2005 ) ท่ีพบวาบริษัทท่ีจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยมีการเปดเผยขอมูลแตกตางจากขอกฎขอบังคับของตลาดหลักทรัพย ท่ี
พบวาในประเทศท่ีพัฒนาแลวมีการปฏิบัติตามกฎเกณฑในการเปดเผยขอมูลเปนไปตามกฎ
ขอบังคับของตลาดหลักทรัพย ในระดับสูงกวา บริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยในประเทศท่ี
กําลังพัฒนา  

 สมมติฐาน ขอท่ี 3 ท่ีวา “ผูบริหารมีความคิดเห็นในการเปดเผยขอมูลท่ีไมใชขอมูลทาง
การเงิน ของงบการเงินแตกตางกัน” ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารมีการเปดเผยขอมูลท่ีไมใชขอมูลทาง
การเงิน ของงบการเงินไมแตกตางกัน ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยท่ีตั้งไว ถึงแมวา
คาเฉล่ียบางรายการแตกตางกัน ท้ังนี้เนื่องจาก การเปดเผยขอมูลบางรายการไมไดเปนกฎขอบังคับ
ของตลาดหลักทรัพย แตเปนการสนับสนุนใหเปดเผยคําอธิบายรายการ ซ่ึงเปนการแสดงใหเห็น
ความรับผิดชอบของผูบริหาร นอกเหนือจากการปฏิบัติตามขอกําหนดของคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย   หรืออาจเนื่องจากผูบริหารมีการเปดเผยขอมูลท่ีไมใชขอมูลทาง
การเงินทางชองทางอ่ืน เชนทางเวบไซตของบริษัท  ในหนังสือช้ีชวนเสนอขายหุนเพิ่มทุน เปนตน 
จึงไมไดเปดเผยขอมูลท่ีไมใชขอมูลทางการเงินไวใน MD&A  ผลการวิจัยนี้สอดคลองกับ
ผลงานวิจัยของ  ไมตรี เอ้ือจิตอนันตกุล  (2549 ) ท่ีพบวา นักลงทุน เห็นวา MD&A รายไตรมาส 
อาจจะไมไดใหขอมูลเพิ่มเติมหรือแตกตางจากท่ีนักลงทุนตางประเทศไดทําการวิเคราะหไวอยูแลว
จากการวิเคราะหผานงบการเงินท่ีเปดเผยทุกไตรมาส อีกท้ังการเปดเผยขอมูลดังกลาวก็ไมครบถวน
ทุกบริษัท ทําใหเปนแหลงขอมูลท่ีไมนาสนใจ 

 สมมติฐาน ขอท่ี 4 ท่ีวา “การใหระดับความสําคัญของผูบริหารในการเปดเผยขอมูลท่ี
ไมใชขอมูลทางการเงิน กับการใหระดับความสําคัญท่ีมีผลตอการตัดสินใจลงทุนในการใช
ประโยชนจากการเปดเผยขอมูลท่ีไมใชขอมูลทางการเงินของนักวิ เคราะหหลักทรัพย มี
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ความสัมพันธกัน” จาการทดสอบสมมติฐาน ( Spearman,s rank test คาSig = 0.149 โดยท่ีระดับ
นัยสําคัญα =  0.05) พบวา การใหระดับความสําคัญของผูบริหารในการเปดเผยขอมูลท่ีไมใชขอมูล
ทางการเงิน กับการใหระดับความสําคัญท่ีมีผลตอการตัดสินใจลงทุนในการใชประโยชนจากการ
เปดเผยขอมูลท่ีไมใชขอมูลทางการเงินของนักวิเคราะหหลักทรัพยไมมีความสัมพันธกัน ซ่ึงไม
สอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยท่ีตั้งไว จากการที่นักวิเคราะหหลักทรัพยใหระดับความสําคัญ การ
นําขอมูลไปใชประโยชน เพ่ือการวิเคราะหขอมูลแตกตางกัน อาจเนื่อง ประสบการณนักวิเคราะห
หลักทรัพย  คุณลักษณะของขอมูล อยางไรก็ตามผลการวิจัยนี้สอดคลองกับงานวิจัยของ    Orens 
and Lybaert ( 2007 ) ท่ีไดทดสอบความสําคัญของขอมูลท่ีไมใชขอมูลทางการเงิน พบวา 
นักวิเคราะหท่ีใชขอมูลท่ีมีแนวคิดเกี่ยวกับอนาคตมากกวาและมีขอมูลท่ีเกี่ยวกับการจัดการภายใน
มากกวา จะสามารถพยากรณไดแมนยํามากข้ึน  
 
ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะจากผลการวิจัยท่ีพบและการนําผลการวิจัยไปใช 
         จากการศึกษาระดับการเปดเผยขอมูลของบริษัทกลุมหลักทรัพย ในตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย แมวาผลการประเมินระดับการเปดเผยขอมูลอยูในระดับครบถวน ซ่ึงแสดงใหเห็น
ความรับผิดชอบของผูบริหารในการรักษาผลประโยชนใหกับนักลงทุน อยางไรก็ตามจาก
ผลการวิจัยพบวาขอมูลบางรายการท่ีผูบริหารใหความสําคัญเปดเผยในระดับครบถวน นักลงทุนนํา
ขอมูลไปใชประโยชนในระดับนอย และพบวานักลงทุนตองการขอมูลบางรายการที่เปดเผย
รายละเอียดมากข้ึน นักวิเคราะหหลักทรัพยจึงเสนอแนะขอมูลเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลแบบ 56-1  
เพ่ือใหนักลงทุนในการใชประโยชนจากการเปดเผยขอมูลแบบ 56-1 มากข้ึน งานวิจัยนี้ใหขอมูลท่ี
เปนประโยชนตอคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อใหผูบริหารไดเปดเผยขอมูล
ท่ีเหมาะสมมากข้ึน ดังตอไปนี้ ซ่ึงผูวิจัยขอนําเสนอขอมูล เปน 3  ประเด็นคือ 

 1. ขอมูลท่ีควรกําหนดใหเปดเผย  เนื่องจากนักวิเคราะหตองการใชขอมูล แตผูบริหาร
มิไดเปดเผย เชน  ควรเปดเผยระบบการเงิน การตลาดของประเทศ ปจจัยภายนอก (ปญหาการเมือง 
และภาวะตลาดโลก)  ตลอดจนควรเปดเผยการเปล่ียนแปลงระบบบัญชีใหมท่ีจะสงผลใหแนวโนม
ของการใชขอมูลทางบัญชีอาจเปล่ียนแปลงไปท้ังในรูปของคาเส่ือมราคา รายได และกําไรสุทธิ 
ดังนั้นนักลงทุนอาจตองพิจารณาถึงผลกระทบดังกลาวดวย รวมถึงรายการที่อยูนอกงบดุล ท่ีอาจมี
การคํ้าประกันระหวางกัน  เปนตน 

 2. ขอมูลท่ีควรยึดหยุนในการเปดเผยขอมูล เนื่องจากไมมีประโยชนสําหรับนักลงทุน
หรือ นักลงทุนใชประโยชนในระดับนอย เชน รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและบริษัทยอย เปนตน 
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 3. ขอมูลท่ีควรเปดเผยใหมากขึ้น เนื่องจากนักลงทุนใหความสําคัญและตองการ
รายละเอียดมากข้ึน เชน ขอมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของกิจการ ลักษณะการ
ประกอบธุรกิจ การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ ปจจัยความเส่ียง เปนตน 

 สําหรับการศึกษาความคิดเห็นของผูบริหารในการเปดเผยขอมูลท่ีไมใชขอมูลทาง
การเงิน ของงบการเงิน ซ่ึงผูวิจัยพบวา ผูบริหารมีการเปดเผยขอมูลท่ีไมใชขอมูลทางการเงิน ของงบ
การเงินไมแตกตางกัน ถึงแมวาคาเฉล่ียบางรายการแตกตางกัน แตเนื่องจากขอมูลท่ีไดรับตอบ
กลับมาคอนขางนอย จึงเปนท่ีนาสนใจวา ควรจะขยายการศึกษาความคิดเห็นของผูบริหารในการ
เปดเผยขอมูลในวงกวาง เพราะเปนการใหความสําคัญการนําขอมูลไปใชประโยชนของนักลงทุน 

 
ขอเสนอแนะโครงการวิจัยคร้ังตอไป 

 ผูวิจัยศึกษาบริษัทตัวอยาง จากบริษัทกลุมหลักทรัพยท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยเพียงกลุมเดียว ผูวิจัยเห็นวา โครงการวิจัยตอไปในอนาคต ควรจะขยายการศึกษา
การใหความสําคัญการเปดเผยขอมูลของผูบริหารและการใหความสําคัญการนําขอมูลไปใช
ประโยชนของนักลงทุนในวงกวาง เพื่อใหไดขอมูลท่ีเหมาะสมในการเปดเผยขอมูลท่ีไมใชขอมูล
ทางการเงิน 
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คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ (Management Discussion and Analysis : MD&A) 
1. ผลการปฏิบัติตามแผนการดําเนินธุรกิจ 

ในกรณีท่ีบริษัทเคยเปดเผยเปาหมายการดําเนินธุรกิจภายในระยะเวลา 3-5 ปขางหนาไวกับ 
ผูถือหุน ใหวิเคราะหผลการดําเนินธุรกิจวาเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวหรือไม ท้ังดาน
ประสิทธิผลของการปฏิบัติตามแผน และระยะเวลาที่ใช  ในกรณีท่ีผลการดําเนินธุรกิจแตกตางจาก
แผนท่ีกําหนด ไมวาเปนเชิงบวกหรือเชิงลบ ใหอธิบายสาเหตุท่ีทําใหเกิดความแตกตางดังกลาว และ
แนวทางแกไข  ท้ังนี้ หากสาเหตุท่ีทําใหเกิดความแตกตางนั้นไมอาจแกไขใหหมดไปไดภายใน
ระยะเวลาของแผน ใหอธิบายแนวทางการปรับแผนการดําเนินธุรกิจในอนาคต 
2. ผลการดําเนินงาน 

2.1 ภาพรวมของผลการดําเนินงานท่ีผานมา 
ใหอธิบายภาพรวมของผลการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทยอย และวิเคราะหการ

เปล่ียนแปลงและความสัมพันธของตัวเลขท่ีปรากฏในงบกําไรขาดทุนของบริษัท หรืองบกําไร
ขาดทุนรวม(ในกรณีท่ีมีบริษัทยอย) ไมวาจะเปนเชิงบวกหรือเชิงลบ  ท้ังนี้ การอธิบายดังกลาวตอง
ไมเปนเพียงการคํานวณตัวเลขหรืออัตราการเปล่ียนแปลงของแตละรายการ แตใหวิเคราะหสาเหตุ
ของการเปล่ียนแปลงโดยคํานึงถึงปจจัยสําคัญท่ีมีผลกระทบตอผลการดําเนินงานในดานตาง ๆ เชน 

(1) นโยบายของหนวยงานรัฐ เชน การเปดเสรีทางการคา การจํากัดการนําเขาหรือ
สงออก การกําหนดโควตา การเปล่ียนแปลงโครงสรางอัตราภาษี การควบคุมผลกระทบตอ
ส่ิงแวดลอม ท่ีมีผลตอการกําหนดกลยุทธในการแขงขัน การกําหนดราคา และตนทุนการดําเนินงาน 

(2) การตลาดและการแขงขัน เชน การขยายฐานการตลาด ความรุนแรงของการแขงขัน 
และการมีคูแขงขันรายใหม ท่ีมีผลตอการเพิ่มข้ึนหรือลดลงของอัตราสวนแบงตลาดของบริษัท โดย
ใหวิเคราะหควบคูไปกับกลยุทธทางการตลาดท่ีบริษัทเลือกใช 

(3) การเพิ่ม/ลดสินคาและบริการ เชน การพัฒนาผลิตภัณฑใหม การขยายธุรกิจ 
ท้ังแนวนอนและแนวต้ัง การยกเลิกผลิตภัณฑหรือธุรกิจบางสวน ท่ีมีผลตอความสามารถในการ
แขงขันของบริษัท โดยวิเคราะหเชิงเปรียบเทียบกับคูแขงขัน 

(4) การรวมกิจการ การขยายสวนงาน หรือการมีพันธมิตรธุรกิจ ท่ีจะชวยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจโดยรวมของบริษัท  ท้ังนี้ ในกรณีการรวมกิจการ ทําใหบริษัทมี
อํานาจควบคุมการดําเนินงานมากนอยเพียงใด มีปญหาจากความแตกตางของวัฒนธรรมองคกรหรือ
การจัดสายการบังคับบัญชาท่ีมีผลกระทบตอผลการดําเนินงานหรือไม เปนตน 
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(5) อัตราแลกเปล่ียนเงินตราระหวางประเทศ และอัตราเงินเฟอ ท่ีมีผลตอระดับราคา 
รายได ตนทุนขาย คาใชจาย และกําไรจากการดําเนินงาน โดยอธิบายผลกระทบของการเปล่ียนแปลง
ของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ หรือภาวะเงินเฟอดังกลาว 

2.2 ผลการดําเนินงานท่ีผานมาของแตละสายผลิตภัณฑหรือกลุมธุรกิจ 
ใหอธิบายผลการดําเนินงานของแตละสายผลิตภัณฑหรือกลุมธุรกิจ ตามตาราง

โครงสรางรายไดของกลุมบริษัท  ท้ังนี้ ในการวิเคราะหใหคํานึงถึงรายการที่สําคัญทุกรายการ 
รวมท้ังแยกแสดงองคประกอบยอยท่ีสําคัญของรายการดังกลาวดวย เชน 

(1) รายไดจากการขายหรือบริการ ใหวิเคราะหสาเหตุของการเปล่ียนแปลง โดยแยก
แสดงท้ังดานราคาขายและปริมาณการขาย เชน การเปล่ียนแปลงของราคาขายเกิด
จากผลของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ หรือการเปล่ียนแปลงของปริมาณ
ขายเกิดข้ึนจากการที่บริษัทมีกําลังการผลิตเพิ่มข้ึนและสามารถขยายฐานลูกคาหรือ
มีสวนแบงการตลาดเพ่ิมข้ึน เปนตน 

(2) รายไดอ่ืน ใหอธิบายประเภทหรือลักษณะของรายไดอ่ืนท่ีสําคัญซ่ึงไมไดเกิดจาก
การดําเนินงานตามปกติ เชน กําไรจากการจําหนายสินทรัพย กําไรจากการขาย
หลักทรัพย รวมท้ังโอกาสท่ีจะเกิดรายไดอ่ืนดังกลาวในอนาคต 

(3) ตนทุนและคาใชจายในการขายและบริหาร  ใหอธิบายรายการที่มีสัดสวนสูงเม่ือ 
เปรียบเทียบกับตนทุนและคาใชจายรวม เชน คาเส่ือมราคา คาเช้ือเพลิงและไฟฟา คาแรงงาน หรือ 
ดอกเบ้ียจาย โดยระบุใหชัดเจนวามูลคาของรายการดังกลาวจะแปรผันตามรายไดจากการขายหรือ
บริการมากนอยเพียงใด 

(4) กําไร  ใหวิเคราะหสวนประกอบตาง ๆ ของกําไร เชน กําไรข้ันตน กําไรจากการ 
ดําเนินงาน และกําไรสุทธิ เปรียบเทียบกับรายไดจากการขายและรายไดรวม ในกรณีท่ีอัตราสวนของ
กําไรดังกลาวมีการเปล่ียนแปลงจากงวดบัญชีของปกอนอยางมีสาระสําคัญ ใหอธิบายสาเหตุของการ 
เปล่ียนแปลงดังกลาว  นอกจากน้ี ใหวิเคราะหคุณภาพของกําไรโดยเปรียบเทียบระหวางกําไรสุทธิ
กับกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน ในกรณีท่ีมีความแตกตางอยางมีสาระสําคัญ ใหอธิบายสาเหตุท่ี
ทําใหเกิดความแตกตางดังกลาว เชน เกิดจากผลกระทบของการเปล่ียนแปลงนโยบายบัญชี รายการ
พิเศษ หรือเหตุการณท่ีไมปกติ เปนตน 

(5) อัตราผลตอบแทนตอผูถือหุน อธิบายจํานวนเงินปนผลที่จายโดยเปรียบเทียบกับ 
นโยบายการจายปนผลและผลการดําเนินงานของบริษัท ในกรณีท่ีบริษัทไมจายหรือจายเงินปนผล 
ไมเปนไปตามนโยบายท่ีกําหนดไว ใหอธิบายเหตุผลของการไมปฏิบัติดังกลาว 
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2.3 ผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับประมาณการ 
ในกรณีท่ีบริษัทเคยยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยในปท่ีผานมา 

และไดแสดงประมาณการผลการดําเนินงานไวในแบบแสดงรายการขอมูลดังกลาว หากผลการ
ดําเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริงแตกตางจากประมาณการเกินกวารอยละ 25 ของตัวเลขตามประมาณการใน
เร่ืองรายได หรือกําไรสุทธิท่ีเกิดจากการดําเนินงานตามปกติ ใหบริษัทระบุคําช้ีแจงของบริษัทและท่ี
ปรึกษาทางการเงินในการเสนอขายหลักทรัพยดังกลาวตอเหตุการณนี้ตามท่ีเคยแจงตอสํานักงานและ
ประชาชนดวย 
3. ฐานะการเงิน 

ใหอธิบายและวิเคราะหการเปล่ียนแปลงฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทยอยจากตัวเลข 
ท่ีปรากฏในงบดุลและงบกระแสเงินสดของบริษัท หรืองบดุลรวมและงบกระแสเงินสดรวม (ใน
กรณีท่ีมีบริษัทยอย) ไมวาจะเปนเชิงบวกหรือเชิงลบ ท้ังนี้ การอธิบายดังกลาวตองไมเปนเพียงการ
คํานวณตัวเลขหรืออัตราการเปล่ียนแปลงของแตละรายการ แตใหวิเคราะหในประเด็นดังนี้ 

3.1 สินทรัพย 
(1) สวนประกอบของสินทรัพย  ใหอธิบายสวนประกอบท่ีสําคัญ เชน สินทรัพย

หมุนเวียน เงินลงทุน ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ และสินทรัพยอ่ืน และวิเคราะหสาเหตุของการ
เปล่ียนแปลงของสัดสวนสินทรัพยแตละประเภทดังกลาว 

(2) คุณภาพของสินทรัพย 
(ก) สินทรัพย  ใหอธิบายเกี่ยวกับการดอยคาของสินทรัพยดังกลาว  ท้ังนี้ ในกรณีท่ี

บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทท่ีมีปญหาฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน ใหแสดงขอมูลเกี่ยวกับการ 
ตั้งสํารองคาเผ่ือการลดลงของเงินลงทุนดังกลาว และอธิบายถึงความเพียงพอของการตั้งสํารอง
ดังกลาว 

(ข) ลูกหนี้  ใหวิเคราะหอายุของลูกหนี้เปรียบเทียบกับนโยบายการใหสินเช่ือของ
บริษัท ในกรณีท่ีบริษัทมีลูกหนี้คางชําระเกินระยะเวลาท่ีกําหนดเปนจํานวนมาก หรือมีลูกหนี้ราย
ใหญท่ีมีปญหาในการชําระหนี้ ใหอธิบายความคืบหนาในการติดตามหน้ี การต้ังสํารองคาเผ่ือหนี้
สงสัยจะสูญ และความเพียงพอของคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญดังกลาว โดยแยกตามการครบกําหนดอายุ
ของลูกหนี้ (aging ลูกหนี้) 

3.2 สภาพคลอง 
(1) กระแสเงินสด  ใหอธิบายจํานวนและสัดสวนของกระแสเงินสดจากกิจกรรมตาง ๆ 

เชน กิจกรรมดําเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจัดหาเงิน โดยวิเคราะหปจจัยหรือรายการ
สําคัญท่ีมีผลตอการเปล่ียนแปลงของกระแสเงินสดจากกิจกรรมตาง ๆ ซ่ึงอาจมีผลตอฐานะการเงิน
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ของบริษัทในอนาคต (เชน กรณีท่ีบริษัทมีรายจายลงทุนสูง โดยจัดหาเงินทุนจากการกอหนี้ระยะยาว 
ซ่ึงภาระผูกพันจากการกอหนี้ดังกลาวจะมีผลกระทบตอกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานหรือ
กิจกรรมจัดหาเงิน) รวมท้ังในกรณีท่ีมีความแตกตางระหวางกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กับกําไรจากการดําเนินงานอยางมีสาระสําคัญ ใหวิเคราะหสาเหตุของความแตกตางดังกลาว 

(2) อัตราสวนสภาพคลองท่ีสําคัญ เชน ใหแสดงอัตราสวนสินทรัพยหมุนเวียนตอ
หนี้สินหมุนเวียน สินทรัพยสภาพคลองตอหน้ีสินหมุนเวียน และอธิบายถึงความเพียงพอของสภาพ
คลองของบริษัท หากบริษัทอยูระหวางมีปญหา ใหอธิบายแนวทางแกไขดวย 

(3) ระยะเวลาครบกําหนดของหนี้ระยะส้ันท่ีมีผลตอสภาพคลองของบริษัท โดย
วิเคราะหมูลคาและระยะเวลาของการไดมาหรือการใชจายไปของเงินทุนระยะส้ันวามีความ
สอดคลองกันเพียงใด 

3.3 รายจายลงทุน 
(1) ใหอธิบายรายจายลงทุนท่ีผานมาวาเปนไปเพื่อวัตถุประสงคใด รวมท้ังวิเคราะห 

ผลตอบแทนท่ีบริษัทคาดหวังกับผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริง กรณีท่ีมีความแตกตาง ใหวิเคราะหสาเหตุ 
ของความแตกตางดังกลาว 

(2) แผนรายจายลงทุน  ระบุวัตถุประสงคของแผน จํานวนเงิน และชวงเวลาท่ีคาดวา 
จะจายเงินลงทุน และผลตอบแทนท่ีคาดหวัง  ท้ังนี้ ใหอธิบายโดยเรียงลําดับตามระดับความสําคัญ
ของแผนดังกลาว 

3.4 แหลงท่ีมาของเงินทุน 
(1) ความเหมาะสมของโครงสรางเงินทุน  ใหแสดงอัตราสวนทางการเงินท่ีสําคัญ เชน  

หนี้สินตอสวนของผูถือหุน และอธิบายแหลงเงินทุนนอกงบดุล รวมท้ังวิเคราะหความเหมาะสมของ 
โครงสรางเงินทุนดังกลาวโดยเปรียบเทียบกับกิจการอ่ืนในอุตสาหกรรม  ท้ังนี้ หากบริษัทมีการ 
เปล่ียนแปลงโครงสรางเงินทุนในงวดท่ีผานมา  ใหอธิบายสาเหตุของการเปล่ียนแปลงดังกลาว 

(2) สวนของผูถือหุน  อธิบายสาเหตุการเปล่ียนแปลงของสวนของผูถือหุนท่ีเปน
แหลงท่ีมาของเงินทุน เชน การขายหุนเพิ่มทุน การเปล่ียนแปลงของกําไรสะสม ซ่ึงจะไมรวมรายการ
ท่ีไมกระทบกระแสเงินสด (เชน การตีราคาท่ีดินเพิ่ม) 

(3) หนี้สิน แสดงรายละเอียดระยะเวลาครบกําหนด สกุลเงินและมูลคา อัตราดอกเบ้ีย  
หลักประกัน เง่ือนไขของหน้ีสินท่ีมีผลตอการกูยืม (covenant) และผลของละเมิดขอตกลงดังกลาว  
ในกรณีท่ีอัตราดอกเบ้ียและอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศท่ีเกี่ยวของกับหนี้สินดังกลาว
กําหนดเปนอัตราลอยตัวหรืออางอิงกับส่ิงใดส่ิงหนึ่ง ใหอธิบายการบริหารความเส่ียงและแนวโนม
ผลกระทบตอความสามารถในการชําระหนี้ของบริษัท 
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4. ปจจัยและอิทธิพลหลักท่ีอาจมีผลตอผลการดําเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต 
ใหอธิบายรายละเอียดของปจจัยและอิทธิพลหลักท่ีอาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอผล

การดําเนินงานหรือฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทยอยในอนาคต ไมวาจะเปนส่ิงท่ีเกิดข้ึนแลว
หรือคาดวาจะเกิดข้ึน และส่ิงท่ีอยูนอกเหนือหรืออยูภายใตการควบคุมของบริษัท เชน ความเพียงพอ
ของกําลังการผลิต วัตถุดิบ และเทคโนโลยี การพัฒนาทักษะของบุคลากร ระดับราคาของวัตถุดิบ
และคาแรงงาน ตนทุนเพื่อมิใหเกิดผลกระทบดานส่ิงแวดลอม ตนทุนจากการมีสินคาท่ีไมได
มาตรฐาน การวิจัยและพัฒนารูปแบบและคุณภาพของสินคา การใหความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑของ
บริษัทแกลูกคา การใหความชวยเหลือทางการเงินหรือการดําเนินงานแกบริษัทยอยและบริษัทรวม 
ตลอดจนภาระหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต เปนตน รวมท้ังวิเคราะหแนวทางดําเนินการของบริษัท
เพื่อรองรับปจจัยและอิทธิพลหลักดังกลาว 
5. บริษัทท่ีประกอบธุรกิจท่ีมีลักษณะเฉพาะ 

กรณีเปนบริษัทท่ีประกอบธุรกิจที่มีลักษณะเฉพาะ เชน ธนาคารพาณิชย บริษัทเงินทุน 
บริษัทหลักทรัพย ลีสซ่ิง แฟคตอร่ิง เชาซ้ือ ขายสินคาผอนชําระ บริษัทประกันภัยหรือประกันชีวิต 
ใหวิเคราะหเพิ่มเติมอยางนอยในเร่ืองดังตอไปนี้ 

5.1 คุณภาพของสินทรัพย 
(1) การใหกูยืม  วิเคราะหการกระจุกตัวของการใหกูยืมวาอยูท่ีอุตสาหกรรมใด หรือ

ลูกคารายใด สอดคลองกับนโยบายของบริษัทหรือไม รวมท้ังแสดงรายละเอียดของ
มูลหนี้ท่ีหยุดรับรูรายไดตามเกณฑท่ีหนวยงานกํากับดูแลกําหนด เง่ือนไขในการ
หยุดรับรูรายได การบังคับหลักประกัน อายุลูกหนี้ การตั้งสํารองคาเผ่ือหนี้สงสัยจะ
สูญเปรียบเทียบระหวางนโยบายของบริษัทกับเกณฑท่ีหนวยงานกํากับดูแลกําหนด 
และวิเคราะหความเพียงพอของคาเผ่ือดังกลาว 

(2) เงินลงทุนในหลักทรัพย  วิเคราะหการกระจุกตัวของการลงทุนในบริษัทใดบริษัท
หนึ่งและผลตอบแทนจากการลงทุนอยูในระดับท่ีคาดหวังหรือไม ถาไม เปนเพราะสาเหตุใด รวมท้ัง
แสดงมูลคาเงินลงทุนแยกตามหลักทรัพยแตละประเภท (เชน หลักทรัพยรัฐบาลและท่ีรัฐบาลคํ้า
ประกัน หลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยหรือศูนยซ้ือขายหลักทรัพย และหลักทรัพยอ่ืน) 
การตั้งสํารองคาเผ่ือการลดคาของเงินลงทุน และวิเคราะหความเพียงพอของคาเผ่ือดังกลาว 

5.2 ความสัมพันธของแหลงท่ีมาของเงินทุนกับแหลงใชไปของเงินทุน 
(1) ใหแสดงแหลงท่ีมาและใชไปของเงินทุนในแตละชวงเวลา เชน 1 - 90 วัน 91 วัน - 

1 ป 1 - 5 ป และ 5 ปข้ึนไป เปนตน โดยแยกตามประเภทของแหลงท่ีมาหรือใชไป
ของเงินทุน 
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(2) วิเคราะหโอกาสที่บริษัทอาจเกิดปญหาจากความไมสัมพันธกันของแหลงท่ีมาและ
ใชไปของเงินทุนดังกลาว รวมทั้งแนวทางแกไขหรือมาตรการรองรับเพื่อลด
ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนตอผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท 

(3) วิเคราะหผลตางของดอกเบ้ียหรืออัตราดอกเบ้ีย (interest spread) ในกรณีท่ีผลตาง 
ดังกลาวมีแนวโนมลดลง ใหอธิบายสาเหตุและผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน 

5.3 การดํารงอัตราสวนตาง ๆ ตามขอกําหนดของหนวยงานกํากับดูแล และอัตราสวนท่ี
สําคัญซ่ึงเปนลักษณะเฉพาะของอุตสาหกรรม 

ใหแสดงอัตราสวนตาง ๆ ท่ีบริษัทตองดํารงไวตามขอกําหนดของหนวยงานกํากับดูแล  
หรือมีมาตรฐานสากลกําหนดไว เชน อัตราเงินกองทุนตอสินทรัพยเส่ียง (สถาบันการเงิน) 
อัตราสวนเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิ (ธุรกิจหลักทรัพย) อัตราเงินกองทุนตอเบ้ียประกันภัย 
(ประกันชีวิต) สุทธิ (ธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต) ในกรณีท่ีอัตราสวนดังกลาวเทากับหรือต่ํา
กวา หรือคาดวาจะเทากับหรือตํ่ากวาอัตราสวนท่ีหนวยงานกํากับดูแลหรือมาตรฐานสากลกําหนด 
ใหอธิบายแนวทางแกไขปญหาดังกลาว 

นอกจากนี้  ใหอธิบายและวิ เคราะห อัตราสวนหรือขอมูลบางประเภทซ่ึงเปน
ลักษณะเฉพาะของอุตสาหกรรม และมีความสําคัญตอการประเมินประสิทธิภาพของการดําเนิน
ธุรกิจ เชน อัตราความเสียหาย (Loss ratio) ของธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต เปนตน. 
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ภาคผนวก ข 
แบบแสดงรายการขอมูลประจําป ( แบบ 56-1)
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แบบ 56-1 
 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 
 

ส้ินสุดวันท่ี............................... 
 
 
 

บริษัท............................................................................................... 
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สวนท่ี 1 
ขอมูลสรุป  (executive summary) 

 
 ใหสรุปสาระสําคัญของขอมูลในสวนท่ี 2 บริษัทท่ีออกหลักทรัพยโดยยอ เพื่อใหผู
ลงทุนเขาใจ ภาพรวมของการดําเนินธุรกิจของบริษัทท่ีออกหลักทรัพย ( ควรสรุปขอมูลใหอยู
ภายใน 1 หนากระดาษ) 
 ( ผูลงทุนควรอานรายละเอียดขอมูลในสวนท่ี 2 กอนตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย ) 
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สวนท่ี 2 
บริษัทท่ีออกหลักทรัพย 

 
 บริษัท..........................................ประกอบธุรกิจ.................................................... 
โดยมีท่ีตั้งสํานักงานใหญท่ี.................................................................................................. 
เลขทะเบียนบริษัท...............................................Home Page (ถามี).................................... 
โทรศัพท............................................................. โทรสาร................................................... 

 1.  ปจจัยความเส่ียง 

  ใหระบุปจจัยท่ีบริษัทเห็นวา อาจทําใหเกิดความเส่ียงตอการลงทุนของผูลงทุนอยางมี
นัยสําคัญ โดยความเส่ียงดังกลาวอาจทําใหผูลงทุนสูญเสียเงินลงทุนท้ังจํานวนหรือบางสวน หรือไม
ไดรับผลตอบแทนในอัตราท่ีควรจะไดรับ และใหระบุเฉพาะความเส่ียงท่ีอาจมีผลกระทบตอผูออก
หลักทรัพยหรือผูถือหลักทรัพยโดยตรง  ไมใชความเส่ียงสําหรับการประกอบธุรกิจท่ัวไป ท้ังนี้ ให
อธิบายถึงลักษณะความเส่ียง เหตุการณท่ีเปนสาเหตุของความเส่ียง ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน (ถา
ประเมินผลกระทบเปนตัวเลขไดใหระบุดวย) แนวโนมหรือความเปนไปไดที่จะเกิดความเส่ียง
ดังกลาว นอกจากนี้หากบริษัทมีมาตรการรองรับไวเปนการเฉพาะและสามารถลดความเส่ียงได
อยางมีนัยสําคัญแลว บริษัทอาจอธิบายเพิ่มเติมไวดวยก็ได 
 2.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
      (1)  ใหอธิบายประวัติความเปนมาและการเปล่ียนแปลงและพัฒนาการท่ีสําคัญเกี่ยวกับ
การเปล่ียนแปลงอํานาจในการควบคุมบริษัท และลักษณะการประกอบธุรกิจท่ีผานมาโดยสังเขป 
(ประมาณ ¼ หนา) 
      (2)  ใหอธิบายภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท  บริษัทยอย และบริษัทรวมท่ี
ดําเนินงานอยูในปจจุบัน หรือกําลังจะดําเนินงาน (กรณีบริษัทท่ียังไมมีการประกอบธุรกิจ) และ
นโยบายการแบงการดําเนินงานของบริษัทในกลุม ท้ังนี้ในกรณีท่ีมีบริษัทใหญ บริษัทยอย และ
บริษัทรวมจํานวนมากใหแสดงโครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัทดวย 
      (3)  ในกรณีท่ีบริษัทมีสายผลิตภัณฑหรือกลุมธุรกิจมากกวา 1 สาย หรือ 1 กลุม ใหระบุ
สัดสวนรายไดจากแตละสายผลิตภัณฑหรือกลุมธุรกิจ โดยอยางนอยใหแสดงสัดสวนรายไดของ
สายผลิตภัณฑหรือกลุมธุรกิจท่ีมีมูลคาเกินกวารอยละ 10 ของรายไดรวมตามงบกําไรขาดทุนรวม
ของปบัญชีลาสุด ตามตาราง ดังนี้ ในกรณีท่ีหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทไดแสดงผลการ
ดําเนินงานของแตละสายผลิตภัณฑไวครบถวนตามมาตรฐานการบัญชีวาดวยการเสนอขอมูลทาง
การเงินจําแนกตามสวนงานแลว อาจอธิบายโครงสรางรายไดเฉพาะปลาสุดก็ได (เชน บริษัทมี
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รายไดจากการประกอบธุรกิจ A รอยละ 65 และธุรกิจ B รอยละ 35 พรอมท้ังอธิบายอางอิงถึงหมาย
เหตุประกอบงบการเงินท่ีเกี่ยวของ)   

โครงสรางรายได1 

สายผลิตภัณฑ / กลุม
ธุรกิจ 

ดําเนินการ
โดย 

% การถือหุนของ
บริษัท 

ป 25.. 
รายได 

% ป 25.. 
รายได 

% ป 25.. 
รายได 

% 

สายผลิตภัณฑ/กลุม
ธุรกิจท่ี 1  
สายผลิตภัณฑ/กลุม
ธุรกิจท่ี 2  
สายผลิตภัณฑ/กลุม
ธุรกิจท่ี 3  
 

        

รวม    100  100  100 
1 กรณีท่ีบริษัทเพิ่งเคยกระจายหลักทรัพยตอประชาชนในชวง 1 หรือ 2 ปท่ีผานมา ใหแสดงตาราง
โดยสรางรายไดเฉพาะ   ในชวง 1 หรือ 2 ปท่ีผานมาแลวแตกรณี  
2รายได ใหรวมถึงสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมตามวิธีสวนไดเสียจากการลงทุนดวย  

 (4)  เปาหมายการดําเนินธุรกิจ (goal) (ถามี) ใหอธิบายเปาหมายการดาํเนินธุรกิจของบริษัท
ท่ีผูบริหารของบริษัทมุงหวังไวในระยะเวลา 3-5 ปขางหนา (อาจเปนขอมูลในเชิงตัวเลขหรือไมก็
ได) โดยใหเปดเผยเฉพาะกรณีท่ีผูบริหารพรอมจะเปดเผยเปาหมายดังกลาว และจะมีการอธิบาย
ความคืบหนาของการดําเนนิงานตามเปาหมายในการเปดเผยขอมูลเพิ่มเติมในแบบแสดงรายการ
ขอมูลประจําปของปถัดไป เชน บริษัทมีแผนท่ีจะมีสวนแบงตลาดรอยละ 20 ภายใน 3 ปขางหนา 
หรือบริษัทมีแผนท่ีจะพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเพื่อลดตนทุนการผลิตลงรอยละ 10 ภายในปนี้ เปน
ตน ท้ังนี้ เพื่อใหผูลงทุนทราบทิศทางของบริษัทในอนาคต และใชเปนแนวทางในการติดตามผล
การปฏิบัติงานของฝายจัดการของบริษัทตอไป  
 3.  การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ 
 ใหอธิบายการประกอบธุรกิจของบริษัทโดยแบงตามสายผลิตภัณฑหรือกลุมธุรกิจ (ตาม
ตารางโครงสรางรายได) ท้ังนี้ ในการอธิบายของแตละสายผลิตภัณฑหรือกลุมธุรกิจ ใหมีขอมูล
อยางนอยตามขอ 3(1) ดังนี้ (หากมีสายผลิตภัณฑเดียวอาจไมตองแยกหัวขอนี้ โดยอาจอธิบายไว
ภายใตหัวขอลักษณะการประกอบธุรกิจก็ได) 
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   i ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ 
ใหอธิบายลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการเพ่ือใหผูลงทุนเขาใจลักษณะธุรกิจของบริษัท รวมท้ังปจจัย
สําคัญท่ีมีผลกระทบตอโอกาสหรือขอจํากัดการประกอบธุรกิจ เชนใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจ 
สัมปทาน เปนตน ทั้งนี้ถายังอยูระหวางการไดรับการสงเสริมการลงทุน ใหระบุพรอมท้ังอธิบาย
ลักษณะสิทธิประโยชนท่ีไดรับดวย 

( 2 ) การตลาดและภาวการณแขงขัน 
    ( ก ) ใหอธิบายนโยบายและลักษณะการตลาดของผลิตภัณฑหรือบริการ

ท่ีสําคัญ เชน กลยุทธการแขงขัน ( เชน การแขงขันดวย ราคา การใหบริการ  การรับประกัน หรือ
คุณภาพสินคา ซ่ึงอาจอธิบายเปรียบเทียบกับคูแขงในภาพรวม โดยไมจําเปนตองเปนขอมูลเชิง
ตัวเลข ) ลักษณะของลูกคา กลุมลูกคาเปาหมาย การจําหนายและชองทางการจําหนาย หากมีการสง
ผลิตภัณฑออกไปจําหนายตางประเทศ ใหระบุสัดสวนตอการสงออกไปจําหนายตางประเทศ ช่ือ
ประเทศ หรือกลุมประเทศท่ีจําหนายผลิตภัณฑหรือบริการดวย 

   ( ข ) ใหอธิบาย สภาพการแขงขันภายในอุตสาหกรรม จํานวนคูแขง
โดยประมาณ ขนาดของบริษัทเม่ือเทียบกับคูแขง สถานภาพและศักยภาพในการแขงขันของ
บริษัท ช่ือคูแขง  ( โดยท่ัวไปไมจําเปนตองเปดเผย เวนแตในกรณีท่ีในอุตสาหกรรมน้ีมีคูแขงเพียง
รายเดียว หรือนอยรายท่ีเปนผูนําตลาด ) รวมท้ังแนวโนมภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแขงขัน
ในอนาคต 

  ( 3 ) การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ  
   ( ก ) ใหอธิบายลักษณะการจัดใหไดมาซ่ึงผลิตภัณฑเพื่อจําหนาย เชน การ
ผลิต (จํานวนโรงงาน กําลังการผลิตรวม นโยบายการผลิตท่ีสําคัญ(ถามี) การจัดหาวัตถุดิบหรือ
ผลิตภัณฑเพื่อการจําหนาย สภาพปญหาเกี่ยวกับวัตถุดิบ   ( เชนการขาดแคลนวัตถุดิบ ผลการ
เปล่ียนแปลงเทคโนโลยีตอการใชวัตถุดิบ) จํานวนผูจําหนายวัตถุดิบ  รวมท้ังสัดสวนการซ้ือวัตถุดิบ
ในประเทศและตางประเทศ (ในกรณีเปนสถาบันการเงิน ใหอธิบายในเร่ืองแหลงท่ีมาของเงินทุน
และการใหกูยืม) 
   ( ข ) หากกระบวนการผลิต หรือการกําจัดวัตถุดิบเหลือใชมีผลกระทบตอ
ส่ิงแวดลอม ใหอธิบายการดําเนินการของบริษัทเพ่ือลดผลกระทบดังกลาว (ในกรณีท่ีมีรายจายการ
ลงทุนในการควบคุมส่ิงแวดลอมในระยะ 3 ปท่ีผานมา หรือคาดวาจะมีรายจายดังกลาวในอนาคต 
ใหระบุดวย) และระบุวาผลการปฏิบัติจริงในระยะ 3 ปท่ีผานมาเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด
หรือไม หากมีขอพิพาท หรือถูกฟองรองเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมใหระบุดวย พรอมท้ังอธิบายแนว
ทางการแกไขขอพิพาทดังกลาว 

DPU



 

 
86 

         ( 4 ) งานท่ียังไมไดสงมอบ ( เฉพาะกรณีท่ีการประกอบธุรกิจมีลักษณะเปน
โครงการหรือเปนช้ินงาน  ซ่ึงแตละโครงการหรือช้ินงานมีมูลคาสูง และใชเวลานานในการสงมอบ 
เชน ธุรกิจกอสราง ธุรกิจตอเรือ เปนตน)  
   ใหแสดงมูลคางานท่ียังไมไดสงมอบ ณ วันหลังสุดท่ีเปนไปได หากเปน
โครงการท่ีมีมูลคาต้ังแตรอยละ 10 ข้ึนไปของรายไดรวมตามงบการเงินรวมของปลาสุด ใหระบุเปน
รายช้ินท่ีคาดวาจะสงมอบในแตละชวงเวลา  
   13 หมายเหตุ  ในเร่ืองการระบุช่ือลูกคาหรือผูจําหนาย ( Supplier) ท่ีมี
สัดสวนเกินกวารอยละ 30 ของรายไดรวมในระยะ 3 ปท่ีผานมา ซ่ึงเดิมกําหนดใหเปนขอมูลท่ีตอง
เปดเผยนั้น ตามแบบแสดงรายการขอมูลประจําปนี้ไมบังคับใหตองระบุช่ือ แตหากบริษัทมีการ
พึ่งพิงลูกคาหรือผูจัดจําหนายรายใดท่ีมีบทบาทสําคัญตอการอยูรอดของบริษัท ก็ใหเปดเผยเปน
ปจจัยความเส่ียงโดยหากมีสัดสวนเกินรอยละ 30 ของรายไดรวม หรือยอดซ้ือรวม ตามแตกรณี ตาม
งบการเงินรวม ก็ใหระบุจํานวนราย ลักษณะความสัมพันธและประเภทของสินคาท่ีซ้ือขาย อยางไร
ก็ดี หากบริษัทมีการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับช่ือลูกคาหรือผูจัดจําหนายใหแกบุคคลอ่ืน เชนผูลงทุน
หรือนักวิเคราะหดานหลักทรัพยหรือการลงทุน ก็ใหระบุช่ือดังกลาวไวในแบบแสดงรายการขอมูล
ประจําปดวย เพื่อใหผูลงทุนมีขอมูลเทาเทียมกันดวย 
 4.   การวิจัยและการพัฒนา 
  ใหอธิบายนโยบายการวิจัยและพัฒนาในดานตางๆ เชน ผลิตภัณฑ (พัฒนา
ผลิตภัณฑใหมหรือปรับปรุงผลิตภัณฑเดิม) หรือเทคโนโลยีการผลิต พรอมท้ังแสดงรายจายในระยะ 
3 ปท่ีผานมาสําหรับการทําวิจัยและการพัฒนาดังกลาว กรณีท่ีไมมี ใหระบุวาไมมี พรอมท้ังอธิบาย
เหตุผลประกอบดวย 

5. ทรัพยสินท่ีใชในการประกอบธุรกิจ 
             ( 1 ) ใหอธิบายลักษณะสําคัญของทรัพยสินถาวรหลักท่ีบริษัทและบริษัทยอย
ใชในการประกอบธุรกิจไมวาจะมีกรรมสิทธ์ิในทรัพยสินนั้นหรือไม ( เชน ท่ีดิน อาคารโรงงาน 
เคร่ืองจักร โดยอาจแสดงยอดรวมของทรัพยสินประเภทเดียวกันไวดวยกัน โดยไมตองแยกแสดง
เปนเคร่ืองจักรแตละเคร่ือง และไมจําเปนตองแยกแสดงเปนรายบริษัท ) ลักษณะกรรมสิทธิ และ
หากมีการทําสัญญาเชาทรัพยสินระยะยาว ใหสรุปสาระสําคัญของสัญญาดวย (เฉพาะในเร่ือง
ระยะเวลาการเชาท่ีเหลือและหนาท่ีหรือภาระผูกพันของบริษัทตามสัญญานั้น (ถามี) )ท้ังนี้ หากมี
การใชทรัพยสินใดเปนหลักประกันการกูยืมเงินใหระบุวงเงินของภาระหลักประกันของทรัพยสิน
นั้นดวย  
   ( 2 ) 13ในกรณีท่ีบริษัทหรือบริษัทยอยประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย
ใหแสดงราคาประเมินของท่ีดินหรืออาคารท่ีมีไวเพื่อขายดวย (ไมรวมทรัพยสินสวนกลางของ
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โครงการ) โดยใหระบุช่ือผูประเมินราคา วันท่ีประเมินราคา และราคาประเมิน แตถาการประเมิน
ราคาท่ีดินหรืออาคารใดจัดทําไวเกิน 6 เดือน กอนวันยื่นแบบแสดงรายการขอมูลประจําป ใหปรับ
ราคาประเมินราคาท่ีดินหรืออาคารดังกลาวตามมูลคางานท่ีไดสงมอบใหลูกคาแลวดวย ท้ังนี้ การ
ประเมินราคาดังกลาวตองประเมินโดยผูประเมินราคาท่ีอยูในบัญชีรายช่ือท่ีไดรับความเห็นชอบจาก
สํานักงานดวย 
 ( 3 ) ในกรณีท่ีบริษัทหรือบริษัทยอยมีสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีสําคัญในการ
ประกอบธุรกิจ เชน สิทธิบัตร สัมปทาน ลิขสิทธ์ิ เคร่ืองหมายการคาใหอธิบายลักษณะสําคัญ 
เง่ือนไข รวมท้ังผลตอการดําเนินธุรกิจและอายุสิทธิดังกลาว 
 ( 4 ) ใหอธิบายนโยบายการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม ( เชน ธุรกิจท่ี
บริษัทจะลงทุน การกําหนดสัดสวนเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมท้ังหมดตอสินทรัพย
รวม) และนโยบายการบริหารงานในบริษัทดังกลาว (เชน ขอบเขตอํานาจในการควบคุมหรือมีสวน
รวมในการกําหนดนโยบายที่สําคัญตอการดําเนินธุรกิจ การสงตัวแทนของบริษัทไปเปนกรรมการ
ในบริษัทดังกลาว) 
6. โครงการในอนาคต  (future plan ) 
 ในกรณีท่ีบริษัทหรือบริษัทยอยมีโครงการในอนาคต ใหอธิบายลักษณะโครงการ 
ผลตอบแทนท่ีคาดวาจะไดรับ รวมท้ังปจจัยท่ีอาจทําใหโครงการไมสามารถดําเนินไปตามแผนได 
7. ขอพิพาททางกฎหมาย  
 ใหอธิบายโดยสังเขปถึงขอพิพาททางกฎหมาย ซ่ึงบริษัทหรือบริษัทยอยเปนคูความ
หรือคูกรณีโดยท่ีคดีหรือขอพาทยังไมส้ินสุด ท้ังนี้ใหอธิบายเฉพาะ (1) คดีท่ีอาจมีผลกระทบดานลบ
ตอสินทรัพยของบริษัทหรือบริษัทยอยท่ีมีจํานวนสูงกวารอยละ 5 ของสวนของผูถือหุน ณ วันส้ินป
บัญชีลาสุด ท้ังนี้ กรณีท่ีสวนของผูถือหุนติดลบ ใหอธิบายเฉพาะคดีท่ีมีจํานวนสูงกวารอยละ 10 
ของสินทรัพยหมุนเวียน  ณ วันส้ินปบัญชีลาสุด (2) คดีท่ีกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทอยาง
มีนัยสําคัญ แตไมสามารถประเมินผลกระทบเปนตัวเลขได และ (3) คดีท่ีมิไดเกิดจากการประกอบ
ธุรกิจโดยปกติของบริษัท โดยไมตองอธิบายคดีท่ีเปนสวนหนึ่งของการประกอบธุรกิจปกติ เชน 
การฟองบังคับชําระหนี้จากลูกคาในกรณีท่ีบริษัทท่ีออกหลักทรัพยเปนสถาบันการเงิน เปนตน  
 ในการอธิบายขอพิจารณาขางตน ใหระบุถึงศาลท่ีกําลังพิจารณาคดี วันเร่ิมคดี คูความ
และมูลคดี และความคืบหนาของคดี และความเห็นของผูบริหารเกี่ยวกับผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน
ของคดีหรือขอพิพาทตอการดําเนินงานของบริษัทหรือบริษัทยอย และใหระบุกรรมการ ผูบริหาร 
หรือผูท่ีเกี่ยวของท่ีเปนคูความกับบริษัทดวย 
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8. โครงสรางเงินทุน 
 (1) หลักทรัพยของบริษัท  

(ก) บริษัทมีทุนจดทะเบียน............ลานบาท เรียกชําระแลว................ลนบาท 
แบงเปนหุนสามัญ...............หุน หุนบุริมสิทธิ..................หุน (ถามี) มูลคาหุนละ........บาท ภายหลัง
จากการเสนอขายหุนในคร้ังนี้บริษัทจะมีทุนชําระแลวเพิ่มเปน.................ลานบาท  

( เฉพาะกรณีการเสนอขายหุน) 
 ในกรณีท่ีบริษัทมีหลักทรัพยไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยอ่ืน ใหระบุช่ือ

ตลาดหลักทรัพยท่ีจดทะเบียนนั้นดวย 
 (ข) ในกรณีท่ีบริษัทมีหุนประเภทอ่ืนท่ีมีสิทธิหรือเง่ือนไขแตกตางจากหุนสามัญ 

เชน หุนบุริมสิทธิ ใหอธิบายลักษณะสําคัญของหลักทรัพย เชน จํานวน มูลคา และสิทธิและเง่ือนไข
ท่ีแตกตางจากหุนสามัญ ลักษณะบุคคลท่ีถือหุนบุริมสิทธิดังกลาวเปนตน ท้ังนี้ หากบุคคลท่ีอาจท่ี
ความขัดแยง ใหระบุรายช่ือและจํานวนท่ีแตละรายถือดวย 

 (ค)  ในกรณีท่ีบริษัทมีโครงการออกและเสนอขายหุนหรือหลักทรัพยแปลงสภาพ
ใหกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนซ่ึงเปนคนตางดาว(Thai Trust Fund) หรือมีการออกตราสารแสดงสิทธิ
ในผลตอบแทนท่ีเกิดจากหลักทรัพยอางอิง (NVDR) ท่ีมีหุนของบริษัทนั้นเปนหลักทรัพยอางอิง ให
ระบุจํานวนหุน  พรอมท้ังอธิบายถึงผลกระทบตอสิทธิในการออกเสียงของผูถือหุนอันเนื่องมาจาก
การท่ีกองทุนรวมหรือผูออก NVDR ดังกลาวไมใชสิทธิออกเสียงในการประชุมผูถือหุน 

 (ง) ในกรณีท่ีบริษัทมีหลักทรัพยอ่ืนท่ีไมใชหุนสามัญ เชน หุนกู ตั๋วเงิน หลักทรัพย
แปลงสภาพ หรือตราสารหนี้ ใหอธิบายลักษณะสําคัญของหลักทรัพย ประเภทหุนกู หรือตั๋วเงิน 
จํานวนและมูลคาท่ียังไมไดไถถอน วันครบกําหนดไถถอน หลักประกัน หละเง่ือนไขอ่ืนท่ีเปน
สาระสําคัญ เชน การใหสิทธิไถถอนหุนกูหรือตั๋วเงินกอนครบกําหนด(put option และ call option) 
เปนตน และการจัดอันดับความนาเช่ือถือของหุนกูหรือเงินคร้ังหลังสุด 

 (จ) ในกรณีท่ีกลุมผูถือหุนรายใหญมีขอตกลงระหวางกัน (shareholding 
agreement) ในเร่ืองท่ีมีผลกระทบตอการออกและเสนอขายหลักทรัพย หรือการบริหารงานของ
บริษัทโดยท่ีขอตกลงดังกลาวมีบริษัทรวมลงนามดวย ใหระบุ พรอมท้ังอธิบายสาระสําคัญท่ีมีผลตอ
การดําเนินงานของบริษัท 

       (2)  ผูถือหุน 
 ใหระบุรายช่ือกลุมผูถือหุนตอไปน้ี พรอมท้ังจํานวนหุนท่ีถือและสัดสวนการถือ

หุนลาสุด ท้ังนี้ ใหนับผูถือหุนท่ีเกี่ยวของกันตามมาตรา 258 และผูถือหุนท่ีอยูภายใตผูมีอํานาจ
ควบคุมเดียวกันเปนกลุมเดียวกัน 
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(ก) กลุมผูถือหุนท่ีถือสูงสุด 10 รายแรก 
(ข) กลุมผูถือหุนรายใหญท่ีโดยพฤติการณมีอิทธิพลตอการกําหนดนโยบาย 

การจัดการ หรือการดําเนินงานของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ (เชน มีการสงบุคคลเขาเปนกรรมการท่ี
อํานาจจัดการ (authorized director)  
          ในกรณีท่ีรายช่ือกลุมผูถือหุนท่ีปรากฏดังกลาวขางตน ยังไมแสดงถึงบุคคลท่ี
เปนผูถือหุนท่ีแทจริง เชน รายช่ือผูถือหุนท่ีแสดงไวเปน holding company หรือ nominee account 
ใหระบุช่ือบุคคลหรือกลุมบุคคลหลักท่ีเปนผูถือหุนแทจริง รวมท้ังธุรกิจหลักของบุคคลดังกลาวดวย 
เวนแตจะมีเหตุอันสมควรท่ีทําใหไมอาจทราบผูถือหุนท่ีแทจริง 

(3) นโยบายการจายเงินปนผล 
                            ใหระบุนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทท่ีจะจายใหผูถือหุน รวมท้ังนโยบายท่ี
บริษัทยอยจะจายใหบริษัทดวย 
9. การจัดการ 
            (1) โครงสรางการจัดการ:  
  (1.1) ใหอธิบายโครงสรางกรรมการบริษัทวาประกอบดวยคณะกรรมการทั้งหมดกี่
ชุด เชน คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
กําหนดคาจางผูบริหาร เปนตน และขอบเขตอํานาจหนาท่ีของกรรมการแตละชุด 
  (1.2) ใหระบุรายช่ือกรรมการ และหากกรรมการรายใดเปนกรรมการอิสระหรือ
กรรมการในชุดอ่ืนตาม (1.1) ใหระบุใหชัดเจน นอกจากนี้ ใหระบุหลักเกณฑในการคัดเลือก
กรรมการอิสระไดแก คุณสมบัติ และกระบวนการสรรหา ดวย 
  (1.3) จํานวนคร้ังของการประชุมคณะกรรมการ และจํานวนคร้ังท่ีกรรมการแตละ
รายเขาประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปท่ีผานมา 
  (1.4) ใหระบุรายช่ือและตําแหนงของผูบริหาร ผูทีอํานาจควบคุม (ถามี) และ
รายช่ือของเลขานุการบริษัท 
  ท้ังนี้ ใหแนบขอมูลของกรรมการของบริษัท ผูบริหาร และผูมีอํานาจควบคุมของ
บริษัทเกี่ยวกับวุฒิการศึกษาลาสุด ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหนาท่ีและทักษะของการเปน
กรรมการ (เชน การอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)) ประสบการณ
หลักท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท และประวัติการกระทําผิด รวมท้ังรายช่ือของกรรมการในบริษัท
ยอย ตามเอกสารแนบ 
         (2) การสรรหากรรมการและผูบริหาร: ใหระบุวาวิธีการคัดเลือกบุคคลท่ีจะแตงต้ังเปน
กรรมการผานคณะกรรมการสรรหา (nominating committee) หรือไม จํานวนกรรมการที่มาจากผู
ถือหุนรายใหญแตละกลุม (ถามี) และใหอธิบายสิทธิของผูลงทุนรายยอยในการแตงต้ังกรรมการ 
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(ใหระบุวาการแตงต้ังกรรมการใชวิธีท่ีผูถือหุนสามารถแบงคะแนนเสียงของตนในการเลือกต้ัง
กรรมการเพื่อใหผูใดมากนอยตามมาตรา 70 วรรคหนึ่ง แหง พรบ. มหาชนฯ (cumulative voting) 
หรือวิธีการแตงตั้งกรรมการแตละรายตองไดรับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
เสียงท้ังหมดของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง) 
        (3)  คาตอบแทนผูบริหาร : ใหอธิบายในประเด็นดังนี้ 
               (3.1)  คาตอบแทนท่ีเปนตัวเงิน 
            (ก) ใหแสดงคาตอบแทนของกรรมการบริษัทแตละรายในปท่ีผานมาโดยให
ระบุเฉพาะคาตอบแทนในฐานะกรรมการเทานั้น ในกรณีท่ีกรรมการไดรับคาตอบแทนในฐานะ
ผูบริหาร ตาม (ข) ดวย ใหแยกระบุคาตอบแทนไวใน (ข) และใหอธิบายลักษณะคาตอบแทนดวย 
(เชน คาตอบแทนกรรมการรายนาย ก เทากับ xx บาท ในป 25xx  โดยเปนคาตอบแทนในรูปเบ้ีย
ประชุมและบําเหน็จกรรมการซ่ึงแปรตามผลดําเนินงานของบริษัท เปนตน) 
           (ข) ใหแสดงคาตอบแทนรวมและจํานวนรายของกรรมการบริหารและ
ผูบริหารของบริษัทในปท่ีผานมา และใหอธิบายลักษณะคาตอบแทนดวย (ในขอนี้ คําวา “ผูบริหาร” 
ใหหมายความวา ผูจัดการ ผูบริหารส่ีรายแรกตอจากผูจัดการลงมา และผูบริหารรายที่ส่ีทุกรายโดย
ไมรวมถึงผูจัดการฝายบัญชีหรือการเงินหากตําแหนางผูจัดการฝายไมไดอยูในระดับเดียวกันกับ
ผูบริหารรายท่ีส่ี) 
     ในกรณีท่ีคาตอบแทนในปท่ีผานมาไมสะทอนคาตอบแทนท่ีแทจริง (เชน มีการ
ตั้งผูบริหารใหมจํานวนมากในปปจจุบัน) ใหประมาณคาตอบแทนดังกลาวสําหรับปปจจุบันดวย 
      ท้ังนี้ สําหรับบริษัทท่ีประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุนในบริษัทอ่ืน (holding 
company) ใหแสดงคาตอบแทนและจํานวนรายของกรรมการและผูบริหารทุกคนของบริษัทยอยท่ี
เปนธุรกิจหลักในปท่ีผานมาตามแนวทางขางตนดวย 
                (3.2) คาตอบแทนอ่ืน (ถามี) 
       ใหแสดงคาตอบแทนอื่นและอธิบายลักษณะของคาตอบแทนนั้น เชน 
โครงการใหสิทธิซ้ือหุนหรือหลักทรัพยแปลงสภาพแกผูบริหาร (อธิบายหลักเกณฑและวิธีการ
จัดสรรหลักทรัพยดังกลาว และสัดสวนการไดรับหุนของผูบริหารเม่ือเทียบกับจํานวนหุนหรือโดรง
การท้ังหมดรวมทั้งเงินกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ท้ังนี้ ใหเปนไปตามแนวทางท่ีกําหนดไวใน (3.1) 
    (4)  การกํากับดูแลกิจการ: ใหอธิบายวาท่ีผานมาบริษัทมีการปฏิบัติตามหลักการของการ
กํากับดูแลกิจการท่ีดี 15 ขอ ตามแนวทางท่ีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนดหรือไม หากมี
เร่ืองใดท่ีบริษัทมิไดมีการปฏิบัติตามหลักดังกลาว ใหระบุเร่ืองท่ีไมปฏิบัตินั้น พรอมท้ังแสดง
เหตุผลประกอบ ท้ังนี้ในการแสดงเหตุผลประกอบดังกลาว บริษัทอาจเลือกใชสีอางอิงไปยัง
คําอธิบายท่ีเกี่ยวของในหัวขออ่ืนก็ได 
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    (5)  การดูแลเร่ืองการใชขอมูลภายใน : ใหอธิบายวาบริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแล
ผูบริหารในการนําขอมูลภายในของบริษัทไปใชเพื่อประโยชนสวนตน รวมท้ังเพื่อการซ้ือขาย
หลักทรัพยโดยเฉพาะในชวง 1 เดือนกอนท่ีงบการเงินเผยแพรตอสาธารณชนหรือไมอยางไร (เชน 
การกําหนดใหผูบริหารรายงานซ้ือขายหลักทรัพย และมาตรการลงโทษหากบริษัทพบวา มีการนํา
ขอมูลภายในไปใชเพื่อประโยชนสวนตน เปนตน) เพื่อใหผูลงทุนเห็นภาพวาบริษัทมีมาตรการ
ปองกันการท่ีกรรมการและผูบริหารใชประโยชนจากขอมูลภายในอยางไร 
     (6)  บุคลากร : ใหแสดงจํานวนพนักงานท้ังหมด และจํานวนพนักงานในแตละสายงาน
หลักและในกรณีท่ีบริษัทมีการเปล่ียนแปลงจํานวนพนักงานอยางมีนัยสําคัญ หรือมีขอพิพาทดาน
แรงงานท่ีสําคัญในระยะ 3 ปท่ีผานมา ใหอธิบายเหตุผลและนโยบายในเร่ืองดังกลาว นอกจากนี้ให
แสดงผลตอบแทนรวมของพนักงานและอธิบายลักษณะผลตอบแทนน้ัน (เชน เปนเงินเดือน โบนัส 
และเงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพ เปนตน) รวมท้ังอธิบายนโยบายในการพัฒนาพนักงาน 
 10. การควบคุมภายใน 
           ใหสรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยงกับความเพียงพอและความเหมาะสม
ของระบบการควบคุมภายในของบริษัทและการติดตามควบคุมดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอย
วาสามารถปองกันทรัพยสินของบริษัทและบริษัทยอยจากการท่ีผูบริหารนําไปใชโดยมิชอบหรือ
โดยไมมีอํานาจหรือไม และท่ีผานมาบริษัทมีขอบกพรองเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในในเร่ือง
ใดบาง ถามี บริษัทไดแกไขขอบกพรองดังกลาวเสร็จส้ินแลวหรือไม เพราะเหตุใด ท้ังนี้ หาก
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นท่ีตางไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท หรือผูสอบ
บัญชีมีขอสังเกตเกี่ยวกับการควบคุมภายในประการใดใหระบุไวในท่ีนี้ดวย นอกจากนี้ ใหแนบ
รายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบเปนเอกสารแนบทายแบบแสดงรายการ
ขอมูลประจําปนี้ดวย 
 11. รายการระหวางกัน (ถามี) 
           ใหอธิบายลักษณะของรายการระหวางกันท่ีผานมา และนโยบายในการทํารายการ
ระหวางกันกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงในอนาคต 
           (1)  เปดเผยรายการระหวางกันกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงในปท่ีผานมา โดยให
ระบุช่ือกลุมบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ลักษณะความสัมพันธ (เชน เปนบิดาของผูถือหุนรายใหญ 
เปนบริษัทท่ีผูถือหุนรายใหญถือหุนรอยละสามสิบ) และเปดเผยขอมูลรายการระหวางกัน เชน 
ลักษณะ ปริมาณ เง่ือนไขของรายการระหวางกัน อัตราดอกเบ้ีย ราคาซ้ือ ราคาขาย มูลคาของรายการ
ระหวางกัน หรือคาเชาท่ีเกิดข้ึนจริงพรอมท้ังแสดงราคาประเมิน หรืออัตราคาเชา ท่ีประเมินโดย
บุคคลท่ีสามหรือแสดงไดวาเปนราคาท่ีเปนธรรม ท้ังนี้ หากเปนรายการระหวางกันกับบริษัทรวม
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หรือบริษัทยอยท่ีมีผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทท่ีออกหลักทรัพยถือหุน
รวมกันไมเกินรอยละสิบจะไมเปดเผยขอมูลนั้นก็ได 
            (2)  อธิบายความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการดังกลาววาเปนไปเพื่อ
ประโยชนสูงสุดของบริษัทแลวหรือไม อยางไร ท้ังนี้  ถามีความเห็นของกรรมการอิสระในเร่ือง
ดังกลาวท่ีแตกตางจากมติคณะกรรมการใหเปดเผยความเห็นนั้นดวย 
           (3)  อธิบายมาตรการหรือข้ันตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน และใหระบุวา
ผูบริหารหรือผูถือหุนท่ีมีสวนไดเสียในเร่ืองนั้น มีสวนในการอนุมัติหรือไม และมีการดูและเร่ือง
ดังกลาวอยางไร 
           (4)  อธิบายนโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต 
            หมายเหตุ 
           (1)  หากหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทไดเปดเผยรายการระหวางกันตาม 
(1)ครบถวนแลว ไมตองเปดเผยขอมูลใน (1) ซํ้าในสวนนี้ แตใหอางอิงไปถึงหมายเหตุประกอบงบ
การเงินท่ีเกี่ยวของ 
            (2)  หากบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงถือหุนในบริษัทยอยหรือบริษัทรวมรวมกันเกิน
กวารอยละ 5 ของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงของบริษัทดังกลาว ใหอธิบายเหตุผลประกอบท่ีให
บุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงถือหุนในบริษัทดังกลาวแทนการถือหุนของบริษัทโดยตรงดวย 
 12. ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 
       (1)  งบการเงิน 
  ใหสรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงานในระยะ 3 ปท่ีผานมา (หรือเทาท่ีมีการ
ดําเนินงานจริง) โดยใหแสดงขอมูล ดังนี้ 
  (ก)  ใหสรุปรายงานการสอบบัญชี 
  (ข)   ตารางสรุปงบการเงินรวมหรืองบการเงิน (ในกรณีท่ีไมมีบริษัทยอย) โดยให
แสดงรายการและตัวเลขท่ีปรากฏในตารางดังกลาวตองตรงกับที่ปรากฏในงบการเงินท่ีผูสอบบัญชี
ตรวจสอบแลว 
  (ค)  ใหแสดงอัตราสวนทางการเงินท่ีสําคัญท่ีสะทอนถึงฐานะการเงิน และผลการ
ดําเนินงานในธุรกิจหลักของบริษัทและบริษัทยอย 
  หมายเหตุ 
  การจัดทําประมาณการงบการเงินในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปนี้ใหเปนไป
ตามความสมัครไขของบริษัท และจะจัดทําเปนระยะเวลาใดก็ได แตหากประสงคจะจัดทําและ
เปดเผย บริษัทตองจัดทําประมาณการดวยความระมัดระวัง    เพ่ือใหม่ันใจวาสมมติฐานท่ีใชจัดทํา
ประมาณการนั้นสมเหตุสมผลแลว โดยตองแสดงสมมติฐานพรอมท้ังคําอธิบายไวอยางชัดเจนดวย 
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และในการจัดทําแบบแสดงรายการขอมูลประจําปในปถัดไป บริษัทตองอธิบายวาผลการดําเนินงาน
และฐานะการเงินท่ีเกิดข้ึนจริงแตกตางจากประมาณการท่ีทําไวอยางไร  ท้ังนี้  หากประมาณการ
ดังกลาวจัดทําข้ึนโดยมีเหตุอันควรทราบอยูแลววา สมมติฐานน้ันไมสมเหตุสมผล  แบบแสดง
รายการขอมูลประจําปดังกลาวอาจเขาขายอันเปนเท็จหรือทําใหผูอ่ืนสําคัญในขอเท็จจริง  ซ่ึงบริษัท
อาจเขาขายฝาฝนมาตรา 238 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 
  อนึ่ง หากบริษัทประสงคจะเปดเผยหรือเผยแพรขอมูลใดๆ ท่ีเกี่ยวกับแนวโนม
หรือประมาณการผลการดําเนินงานของบริษัทในเชิงตัวเลขตอนักวิเคราะหหรือผูลงทุน บริษัทตอง
จัดทําและแสดงประมาณการดังกลาวไวในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปดวย 
  (2)  คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 
          ใหอธิบายเชิงวิ เคราะหเกี่ยวกับ  ฐานะการเงิน  ผลการดําเนินงาน  การ
เปล่ียนแปลงท่ีสําคัญ ปจจัยท่ีเปนสาเหตุหรือมีผลตอฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน หรือการ
เปล่ียนแปลงดังกลาว หากบริษัทเคยแจงแผนการดําเนินงานหรือประมาณการงบการเงินไวในแบบ
แสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย หรือแบบแสดงรายการขอมูลประจําป ใหอธิบายผล
การปฏิบัติตามแผนดังกลาวดวย นอกจากนี้หากมีแนวโนมหรือความเปล่ียนแปลงท่ีอาจมีผลตอ
ฐานะการเงินหรือผลการดําเนินงานอยางมีนัยสําคัญในอนาคตใหอธิบายดวย 
           การวิเคราะหขางตน ใหอธิบายในชวงปท่ีผานมา สําหรับงบการเงินในชวง 2 
ปกอนหนานี้ ใหอธิบายประกอบเฉพาะกรณีท่ีฐานะการเงินหรือผลการดําเนินงานดังกลาวมี
ผลกระทบตอฐานะการเงินหรือผลการดําเนินงานปจจุบันของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ  ท้ังนี้  หาก
บริษัทมีสายผลิตภัณฑหรือกลุมธุรกิจมากกวา 1 สาย/กลุม ใหอธิบายผลการดําเนินการในแตละสาย
ผลิตภัณฑหรือกลุมธุรกิจท่ีมีนัยสําคัญดวย 
  (3)  คาตอบแทนของผูสอบบัญชี 
         ใหแสดงคาตอบแทนท่ีผูสอบบัญชี สํานักงานสอบบัญชีท่ีผูสอบบัญชีสังกัด 
และบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกับผูสอบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชีสังกัด ไดรับจากบริษัท
และบริษัทยอย โดยใหระบุแยกเปน 
          (3.1)  คาตอบแทนจาการสอบบัญชี (audit fee) 
          (3.2)  คาบริการอ่ืน (non-audit fee) 
       การเปดเผยคาบริการอื่นใหแสดงขอมูลของคาบริการอื่นท่ีไดจายไป
แลวในรอบปบัญชีท่ีผานมา และคาบริการอ่ืนท่ีจะตองจายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงท่ียัง
ใหบริการไมแลวเสร็จในรอบปบัญชีท่ีผานมา และประเภทของการใหบริการอ่ืน 
        ท้ังนี้ บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกับผูสอบบัญชีและสํานักงานสอบ
บัญชีท่ีผูสอบบัญชีสังกัด ใหรวมถึง 
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     (ก)  คูสมรสและบุตรท่ียังตองพ่ึงพิงหรืออยูในอุปการะของผูสอบบัญชี 
      (ข)  กิจการท่ีมีอํานาจควบคุมสํานักงานสอบบัญชี  กิจการท่ีถูกควบคุม
โดยสํานักงานสอบบัญชี และกิจการท่ีอยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับสํานักงานสอบบัญชี ไมวา
จะเปนโดยทางตรงหรือทางออม 
      (ค)  กิจการท่ีอยูภายใตอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญของสํานักงานสอบ
บัญชี 
      (ง)  หุนสวนหรือเทียบเทาของสํานักงานสอบบัญชี 
      (จ)  คูสมรสและบุตรท่ียังตองพึ่งพิงหรืออยูในอุปการะของบุคคลตาม 
(ง)  
      (ฉ)  กิจการท่ีผูสอบบัญชี บุคคลตาม (ก) (ง) หรือ (จ) มีอํานาจควบคุม
หรือมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญ  ไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม 
      เพื่อประโยชนในการพิจารณาลักษณะของการควบคุมหรือการมี
อิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญท่ีจะเขาขายเปนบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกับผูสอบบัญชีและสํานัก
งานสอบบัญชีขางตน  ใหนํานิยามตามมาตรฐานการบัญชีวาดวยเร่ืองการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับ
บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันมาใหบังคับ 
 13. ขอมูลอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
       ใหระบุขอมูลอ่ืนท่ีอาจมีผลการทบตอการตัดสินใจของผูลงทุนอยางมีนัยสําคัญ  ท้ังนี้  
รายการในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปตามที่ระบุขางตนเปนเพียงรายการข้ันตํ่า โดยบริษัท
ยังคงมีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการเปดเผยขอมูลใหถูกตอง และไมขาดขอมูลท่ีควรตองแจง
ใหผูลงทุนทราบเพ่ือประกอบการตัดสินใจลงทุน 
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สวนท่ี 3 
การรับรองความถูกตองของขอมูล 

การรับรองความถูกตองของขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปใหเปน ดังนี้ 
  1.  กรรมการบริหารทุกคนและผูท่ีดํารงตําแหนงบริหารสูงสุดในสายงานบัญชีให
ลงลายมือช่ือพรอมท้ังประทับตราบริษัท (ถามี) ในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป พรอมท้ังมอบ
อํานาจใหบุคคลใดลงนามกํากับเอกสารในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปแทนดวย โดยใหใช
ขอความและรูปแบบ ดังน้ี 

       “ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลว และ
ดวยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริหารของบริษัทหรือผูดํารงตําแหนงบริหารสูงสุดในสาย
งานบัญชี ขาพเจาของรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอ่ืนสําคัญผิด
หรือไมขาดขอมูลท่ีควรตองแจงในสาระสําคัญ  นอกจากนี้ ขาพเจาขอรับรองวา 

       (1)  งบการเงินและขอมูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอมูล
ประจําปไดแสดงขอมูลอยางถูกตองครบถวนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน 
และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทยอยแลว 
       (2)  ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทมีระบบการเปดเผยขอมูลท่ีดี
เพื่อใหแนใจวาบริษัทไดเปดเผยขอมูลในสวนท่ีเปนสาระสําคัญท้ังของบริษัทและบริษัทยอยอยาง
ถูกตองครบถวนแลว รวมท้ังควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว 
       (3)  ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในท่ีดี
และควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว และขาพเจาไดแจงขอมูลการประเมินระบบการ
ควบคุมภายใน ณ วันท่ี..................................................................... ตอผูสอบบัญชีและกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัทแลว  ซ่ึงครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญของระบบการ
ควบคุมภายใน รวมท้ังการกระทําท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบตอการจัดทํารายการเงินของบริษัทและ
บริษัทยอย 
       ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับท่ีขาพเจา
ไดรับรองความถูกตองแลว  ขาพเจาไดมอบหมายให............................... เปนผูลงลายมือช่ือกํากับ
เอกสารนี้ไวทุกหนาดวย  หากเอกสารใดไมมีลายมือช่ือของ...........................กํากับไว ขาพเจาจะถือ
วาไมใชขอมูลท่ีขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลแลวดังกลาวขางตน” 
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ช่ือ   ตําแหนง   ลายมือช่ือ 
 1.   .........................................            ............................................             ............................. 
 2.   .........................................            ............................................             ............................. 
 3.   .........................................            ............................................             ............................. 
 4.  .........................................            ............................................             ............................. 
 5.  .........................................            ............................................             ............................. 
                 ช่ือ                                       ตําแหนง                                   ลายมือช่ือ 
ผูรับมอบอํานาจ   ...................................            ......................................           .................................. 
  2.  กรรมการคนอ่ืนของบริษัทท่ีออกหลักทรัพยนอกจาก 1. ใหลงลายมือช่ือพรอมท้ัง
ประทับตราบริษัท (ถามี) ในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป พรอมท้ังมอบอํานาจใหบุคคลใดลง
นามกํากับเอกสารในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปแทนดวย  โดยใหใชขอความและรูปแบบ ดังน้ี 
     “ขาพเจาไดสอบทางขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลว และ
ดวยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัท ขาพเจาไมมีเหตุผลอันควรสงสัยวาขอมูลดังกลาวไม
ถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอ่ืนสําคัญผิด หรือขาดขอมูลท่ีควรตองแจงในสาระสําคัญ 
     ในการนี้  เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารท้ังหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับท่ีขาพเจา
ไดสอบทานแลว และไมมีเหตุอันควรสงสัยวา ขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอ่ืน
สําคัญผิดหรือขาดขอมูลท่ีควรตองแจงในสาระสําคัญ ขาพเจาไดมอบหมายให.......................... เปนผู
ลงลายมือช่ือกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือช่ือของ..............................
กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลท่ีขาพเจาไดสอบทานแลวดังกลาวขางตน” 
       ช่ือ   ตําแหนง   ลายมือช่ือ 
 1.   .........................................            ............................................             ............................. 
 2.   .........................................            ............................................             ............................. 
 3.   .........................................            ............................................             ............................. 
 4.  .........................................            ............................................             ............................. 
 5.  .........................................            ............................................             ............................. 
                 ช่ือ                                       ตําแหนง                                   ลายมือช่ือ 
ผูรับมอบอํานาจ   ...................................            ......................................           .................................. 
 --------------------------------- 
  หมายเหตุ  หากในวันท่ียื่นแบบแสดงรายการขอมูลประจําปตอสํานักงาน มีเหตุ
จําเปนท่ีทําใหบุคคลใด ยังไมสามารถลงลายมือช่ือในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปได เม่ือเหตุ
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ดังกลาวหมดส้ินแลว  บริษัทท่ีออกหลักทรัพยตองจัดใหบุคคลนั้นลงลายมือช่ือทันที เวนแตเหตุท่ีทํา
ใหบุคคลดังกลาว ไมสามารถลงลายมือช่ือไดเกิดจากการที่บุคคลดังกลาว  อยูในภาวะไมสามารถรูผิด
ชอบหรือไมสามารถบังคับตนเองได เนื่องจากเจ็บปวยทางรางกายหรือทางจิต  บริษัทท่ีออก
หลักทรัพยไมจําตองจัดใหบุคคลดังกลาวลงลายมือช่ือในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป 
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เอกสารแนบ 1 
รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท 
 1.   ใหแสดงรายละเอียดของผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมตามตาราง ดังนี้ 
 
ช่ื อ -สกุ ล /
ตําแหนง 

(1) 

อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการ 
ศึกษา 

(2) 

สัดสวนการ 
ถือหุนใน 
บริษัท (%) 

(3) 

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว 
ระหวาง 
ผูบริหาร 

(4) 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป 
ยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง ช่ือหนวยงาน/ 
บริษัท/ประเภท 

ธุรกิจ 
(5) 

        

 หมายเหตุ (1)   สําหรับตําแหนงกรรมการ  ใหระบุประเภทของกรรมการดวย 
เชน กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทตามท่ีกําหนดในหนังสือรับรอง 
 (2)   ใหระบุคุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด โดยระบุวิชาเอก วิชาโท 
ช่ือคณะ และสถาบันการศึกษา การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหนาท่ีและทักษะของการเปนกรรมการ 
(เชน การอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)) 
 (3)   ใหนับรวมหุนของคูสมรสและบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะดวย 
 (4)   ใหระบุถึงความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร
ดวยกันโดยความสัมพันธทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธทางสายโลหิต ความสัมพันธโดยการ
สมรสและความสัมพันธโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ท้ังนี้ ใหระบุเฉพาะความสัมพันธลําดับ 
บิดา มารดา คูสมรส บุตร พี่นอง ลุง ปา นา อา รวมท้ัง คูสมรส และบุตร ของบุคคลดังกลาว 
 (5)   ใหระบุประสบการณเฉพาะท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 
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 2.   ในกรณีท่ีผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมรายใดดํารงตําแหนงเปนผูบริหารในบริษัทยอย
บริษัทรวม หรือบริษัทท่ีเกี่ยวของหลายบริษัท ใหแสดงขอมูลการดํารงตําแหนงของผูบริหาร และผูมี
อํานาจควบคุม ตามตารางดังนี้ 
รายช่ือบริษัท บริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทท่ีเกี่ยวของ 
รายช่ือ  1 2 3 1 2 3 1 2 3 
ตัวอยาง 
นาย  ก. 
นาย  ข. 

 
// 
/ 

 
x 

 
 
/ 

 
/ 

 
 
/ 

 
 
/ 

 
 
/ 

 
x 

  

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

2.   บริษัทท่ีเกี่ยวของ ใหหมายถึง นิยามนิติบุคคลของบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง   
        ของประกาศน้ี 
 3.   ประวัติผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุม 
          ในกรณีท่ีผูบริหารปละผูมีอํานาจควบคุมมีลักษณะไมเปนไปตามขอ 17 แหงประกาศ
วาดวยการขออนุญาตเสนอขายหุน ใหระบุดวยวามีคุณสมบัติไมเปนไปตามขอใด หากไมมี ไมตอง
ระบุ 
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เอกสารแนบ 2  
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทยอย 
 
 ใหแสดงรายช่ือกรรมการของบริษัทยอยตามตาราง ดังนี้ 
  
รายช่ือบริษัทยอย 
รายช่ือกรรมการ 

บริษัท.................. บริษัท................ บริษัท................... 

ตัวอยาง 
นาย  ก. 
นาย  ข. 

 
// 
/ 

 
/ 
x 

 
/ 

  หมายเหตุ 
  1.   /=  กรรมการ        x = ประธานกรรมการ           //= กรรมการบริหาร 
  2.   บริษัทยอย  ใหหมายถึง บริษัทยอยท่ีมีนัยสําคัญ เชน มีรายไดเกินกวารอยละ 10 
ของรายไดรวมตามงบกําไรขาดทุนรวมของปบัญชีลาสุด 
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ภาคผนวก ค 

แบบสอบถาม
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แบบสํารวจในการทําวิจัยเพ่ือการศึกษาตอไปนี้ เปนการแสดงความคิดเห็นของนักวิเคราะหหุน ใน
เรื่องการเปดเผยรายการตามแบบแสดงรายการขอมูลประจําป ( แบบ 56-1 ) โดยใหทานแสดงระดับความ
คิดเห็น ระดับผลกระทบที่มีผลตอการตัดสินใจของนักลงทุน จากการเปดเผยรายการการวิเคราะหขอมูล  แบบ 
56-1 ขางลางนี้ในระดับใด โดยใชเครื่องหมาย  ในชองแสดงความคิดเห็น 

รายการวิเคราะห ผลกระทบท่ีมีผลตอการตัดสินใจลงทุน 

 มาก 
ท่ีสุด 

มาก ปาน 
กลาง 

นอย นอย 
ท่ีสุด 

สวนท่ี 1 สรุปสาระสําคัญของขอมูลโดยยอ      

สวนท่ี 2  
1.  ปจจัยความเสี่ยง 

     

2.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ      

3.  การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ      

4.   การวิจัยและการพัฒนา      

5. ทรัพยสินท่ีใชในการประกอบธุรกิจ      

6. โครงการในอนาคต        

7. ขอพิพาททางกฎหมาย       

8. โครงสรางเงินทุน      

9. การจัดการ      

10. การควบคุมภายใน      

11. รายการระหวางกัน       

12. ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน      

13. ขอมูลอื่นท่ีเกี่ยวของ          

สวนท่ี 3 
14.  การรับรองความถูกตองของขอมูล 

     

เอกสารแนบ 1 
15 รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหาร และผูมีอํานาจควบคุมของ  

     

 เอกสารแนบ 2  
16 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทยอย 

     

ปญหาและ ขอเสนอแนะ     

………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

หากทานตองการผลการวิจัย โปรดระบุ  E – Mail Address ………………………………………….. 
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แบบสํารวจความคิดเห็น 

แบบสํารวจตอไปน้ี เปนการแสดงความคิดเห็นของทาน ในเร่ืองการเปดเผยรายการและการวเิคราะหของฝายจัดการ 
( MD&A ) และแบบแสดงรายการ 56-1 โดยใหทานแสดงระดับความคิดเห็น การเปดเผยรายการการวิเคราะหขอมูลขางลางน้ีใน
ระดับใด โดยใชเคร่ืองหมาย  ในชองแสดงความคิดเห็น 

1. ขอมูลท่ัวไปขององคกร  

   1.  ขนาดทุนจดทะเบียน     

           นอยกวา 1,000 ลานบาท                      1,001 -2,000 ลานบาท                 มากกวา 2,000 ลานบาท   

   2. ประเภทธุรกิจ ( ถาหากประกอบธุรกิจทั้ง 2 ประเภท โปรดระบุรายไดสวนใหญของธุรกิจ ) 

             เงินทุน                                               หลักทรัพย 

2. ขอมูลการวิเคราะหรายการ 

ปญหาและชอเสนอแยะ……………………………………………………………………………………………………………… 

หากทานตองการผลการวิจัย โปรดระบุ  E – Mail  Address……………………………………………………… 

การวิเคราะหรายการ ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

1. ผลการปฏิบัติตามแผนการดําเนินธุรกิจ      
2. สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงผลการดําเนินงาน      
3 ผลการดําเนินงานที่ผานมาของแตละสายงาน      
4. ผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับประมาณการ      

5. ฐานะการเงิน      

6. รายจายลงทุน      
7. แหลงที่มาของเงินทุน      
8. ปจจัยและอิทธพิลหลักที่อาจมีผลตอผลการ  
   ดําเนินงาน หรือฐานะการเงินในอนาคต 

     

9. คุณภาพของสินทรัพย      
10.ความสัมพันธของแหลงที่มาของเงินทุนกับแหลงใช 
   ไปของเงินทุน 

     

11.การดํารงอัตราสวนตาง ๆ ตามขอกําหนดของ  
   หนวยงานกํากับดูแล และอัตราสวนที่สําคัญซ่ึงเปน 
   ลักษณะเฉพาะของอุตสาหกรรม 

     

12.ขอมูลการเปดเผยโครงสรางการถอืหุนและ  
   ผลตอบแทน ตางๆของประธาน และกรรมการบริษัท 
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บริษัท ................................................................................................................................ 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป ( แบบ 56-1 ) 

รายการวิเคราะห ทําครบถวน ทําสวนใหญ ทําบางสวน ไมไดทํา 

สวนท่ี 1 สรุปสาระสําคัญของขอมูลโดยยอ 
(ควรสรุปขอมูลใหอยูภายใน 1 หนากระดาษ ) 

    

สวนท่ี 2  
1.  ปจจัยความเส่ียง 
1.1 ใหระบุเฉพาะความเส่ียงท่ีอาจมีผลกระทบ
ตอ ผู ออกหลักทรัพยห รือ ผู ถื อห ลักทรัพย
โดยตรง  ไมใชความเส่ียงสําหรับการประกอบ
ธุรกิจท่ัวไป 
1.2 อธิบายถึงลักษณะความเส่ียง เหตุการณท่ี
เปนสาเหตุของความเส่ียง  ผลกระทบท่ีอาจ
เกิดข้ึน (ถาประเมินผลกระทบเปนตัวเลขไดให
ระบุดวย) แนวโนมหรือความเปนไปไดท่ีจะเกิด
ความเส่ียงดังกลาว  
1.3 นอกจากนี้หากบริษัทมีมาตรการรองรับไว
เปนการเฉพาะและสามารถลดความเส่ียงได
อยางมีนัยสําคัญแลว บริษัทอาจอธิบายเพิ่มเติม
ไวดวยก็ได 

 

    

2.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
2.1  ใหอธิบายประวัติความเปนมาและการ
เปล่ียนแปลงและพัฒนาการท่ีสําคัญเกี่ยวกับการ
เปล่ียนแปลงอํานาจในการควบคุมบริษัท 
 และลักษณะการประกอบธุรกิจ ท่ีผ านมา
โดยสังเขป (ประมาณ ¼ หนา) 
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รายการวิเคราะห ทําครบถวน ทําสวนใหญ ทําบางสวน ไมไดทํา 

2.2   ใหอธิบายภาพรวมการประกอบธุรกิจของ
บริษัท  บริษัทยอย และบริษัทรวมท่ีดําเนินงาน
อยูในปจจุบัน หรือกําลังจะดําเนินงาน (กรณี
บริษัทท่ียังไมมีการประกอบธุรกิจ)  
 
และนโยบายการแบงการดําเนินงานของบริษัท
ในกลุม ท้ังนี้ในกรณีท่ีมีบริษัทใหญ บริษัทยอย 
และบริษัทรวมจํานวนมากใหแสดงโครงสราง
การถือหุนของกลุมบริษัทดวย 
 

    

2.3 ในกรณีท่ีบริษัทมีสายผลิตภัณฑหรือกลุม
ธุรกิจมากกวา  1 สาย  หรือ  1  กลุม  ใหระบุ
สัดสวนรายไดจากแตละสายผลิตภัณฑหรือกลุม
ธุรกิจ โดยอยางนอยใหแสดงสัดสวนรายไดของ
สายผลิตภัณฑหรือกลุมธุรกิจท่ีมีมูลคาเกินกวา
รอยละ 10 ของรายไดรวมตามงบกําไรขาดทุน
รวมของปบัญชีลาสุด ( ตามตาราง )  
 
ในกรณีท่ีหมายเหตุประกอบงบการเงินของ
บริษัทไดแสดงผลการดําเนินงานของแตละสาย
ผลิตภัณฑไวครบถวนตามมาตรฐานการบัญชี
วาดวยการเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตาม
สวนงานแลว  อาจอธิบายโครงสรางรายได
เฉพาะปลาสุดก็ได (เชน บริษัทมีรายไดจากการ
ประกอบธุรกิจ A รอยละ 65 และธุรกิจ B รอย
ละ  35 พรอมท้ังอธิบายอางอิงถึงหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินท่ีเกี่ยวของ) 
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2.4 เปาหมายการดําเนินธุรกิจ (goal) (ถามี)  
ใหอธิบายเปาหมายการดําเนินธุรกิจของบริษัท
ท่ีผูบริหารของบริษัทมุงหวังไวในระยะเวลา 3-
5 ปขางหนา  (อาจเปนขอมูลในเชิงตัวเลข
หรือไมก็ได)  
โดยใหเปดเผยเฉพาะกรณีท่ีผูบริหารพรอมจะ
เปดเผยเปาหมายดังกลาว และจะมีการอธิบาย
ความคืบหนาของการดําเนินงานตามเปาหมาย
ในการเปดเผยขอมูลเพิ่มเติมในแบบแสดง
รายการขอมูลประจําปของปถัดไป เชน บริษัทมี
แผนท่ีจะมีสวนแบงตลาดรอยละ 20 ภายใน 3 ป
ข า งหน า  ห รื อบ ริษั ท มี แ ผนที่ จ ะพั ฒน า
เทคโนโลยีการผลิตเพื่อลดตนทุนการผลิตลง
รอยละ 10 ภายในปนี้ เปนตน ท้ังนี้ เพื่อใหผู
ลงทุนทราบทิศทางของบริษัทในอนาคต และ
ใชเปนแนวทางในการติดตามผลการปฏิบัติงาน
ของฝายจัดการของบริษัทตอไป 

    

3.  การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ 
ใหอธิบายการประกอบธุรกิจของบริษัทโดยแบง
ตามสายผลิตภัณฑหรือกลุมธุรกิจ (ตามตาราง
โครงสรางรายได)  
 
ท้ังนี้ ในการอธิบายของแตละสายผลิตภัณฑหรือ
กลุมธุรกิจ ใหมีขอมูลอยางนอยตามขอ 3.1 ดังนี้ 
(หากมีสายผลิตภัณฑเดียวอาจไมตองแยกหัวขอ
นี้ โดยอาจอธิบายไวภายใตหัวขอลักษณะการ
ประกอบธุรกิจก็ได) 
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3.1  ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ 
3.1.1 ใหอธิบายลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ
เพื่อใหผูลงทุนเขาใจลักษณะธุรกิจของบริษัท 
รวมท้ังปจจัยสําคัญท่ีมีผลกระทบตอโอกาสหรือ
ขอจํากัดการประกอบธุรกิจ เชนใบอนุญาตให
ประกอบธุรกิจ สัมปทาน เปนตน ท้ังนี้ถายังอยู
ระหวางการไดรับการสงเสริมการลงทุน ใหระบุ
พรอมท้ังอธิบายลักษณะสิทธิประโยชนท่ีไดรับ
ดวย 

    

3.2  การตลาดและภาวการณแขงขัน 
3.2.1 ใหอธิบายนโยบายและลักษณะการตลาด
ของผลิตภัณฑหรือบริการท่ีสําคัญ เชน กลยุทธ
การแขงขัน ( เชน การแขงขันดวย ราคา การ
ใหบริการ  การรับประกัน หรือคุณภาพสินคา 
ซ่ึงอาจอธิบายเปรียบเทียบกับคูแขงในภาพรวม 
โดยไมจํ า เปนตอง เปนขอ มูลเชิ ง ตัว เลข  ) 
ลักษณะของลูกคา กลุมลูกคาเปาหมาย การ
จําหนายและชองทางการจําหนาย หากมีการสง
ผลิตภัณฑออกไปจําหนายตางประเทศ ใหระบุ
สัดสวนตอการสงออกไปจําหนายตางประเทศ 
ช่ื อประ เทศ  หรือกลุ มประ เทศ ท่ีจํ าหน าย
ผลิตภัณฑหรือบริการดวย 

    

3.2.2   ใหอธิบาย  สภาพการแขงขันภายใน
อุตสาหกรรม จํานวนคูแขงโดยประมาณ ขนาด
ของบริษัทเม่ือเทียบกับคูแขง สถานภาพและ
ศักยภาพในการแขงขันของบริษัท ช่ือคูแขง  
 ( โดยทั่วไปไมจําเปนตองเปดเผย เวนแตใน
กรณีท่ีในอุตสาหกรรมนี้มีคูแขงเพียงรายเดียว 
หรือนอยรายท่ีเปนผูนําตลาด )รวมท้ังแนวโนมฯ 
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3.3 การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ  
3.3.1 ใหอธิบายลักษณะการจัดใหไดมาซ่ึง
ผลิตภัณฑเพื่อจําหนาย เชน การผลิต (จํานวน
โรงงาน กําลังการผลิตรวม นโยบายการผลิตท่ี
สําคัญ(ถามี) การจัดหาวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ
เพื่อการจําหนาย สภาพปญหาเกี่ยวกับวัตถุดิบ    
( เชนการขาดแคลนวัตถุดิบ ผลการเปล่ียนแปลง
เทคโนโลยีตอการใชวัตถุดิบ) จํานวนผูจําหนาย
วัตถุดิบ   รวมท้ังสัดสวนการซ้ือวัตถุดิบใน
ประเทศและตางประเทศ (ในกรณีเปนสถาบัน
การเงิน ใหอธิบายในเร่ืองแหลงท่ีมาของเงินทุน
และการใหกูยืม) 
 

    

3.3.2 หากกระบวนการผลิต  หรือการกําจัด
วัตถุดิบเหลือใชมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม ให
อ ธิบายการดํ า เนินการของบริษัท เพื่ อลด
ผลกระทบดังกลาว (ในกรณีท่ีมีรายจายการ
ลงทุนในการควบคุมส่ิงแวดลอมในระยะ 3 ปท่ี
ผานมา  หรือคาดวาจะมีรายจายดังกลาวใน
อนาคต ใหระบุดวย) และระบุวาผลการปฏิบัติ
จริงในระยะ 3 ปท่ีผานมาเปนไปตามท่ีกฎหมาย
กําหนดหรือไม หากมีขอพิพาท หรือถูกฟองรอง
เกี่ ยวกับส่ิงแวดลอมใหระบุดวย  พรอมท้ัง
อธิบายแนวทางการแกไขขอพิพาทดังกลาว 
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 หมายเหตุ   
ในเร่ืองการระบุช่ือลูกคาหรือผูจําหนาย  
( Supplier) ท่ีมีสัดสวนเกนิกวารอยละ 30 ของ
รายไดรวมในระยะ 3 ปท่ีผานมา ซ่ึงเดิม
กําหนดใหเปนขอมูลท่ีตองเปดเผยนัน้ 
ตามแบบแสดงรายการขอมูลประจําปนี้ไมบังคับ
ใหตองระบุช่ือ แตหากบริษัทมีการพึ่งพิงลูกคา
หรือผูจัดจําหนายรายใดท่ีมีบทบาทสําคัญตอ
การอยูรอดของบริษัท ก็ใหเปดเผยเปนปจจัย
ความเส่ียงโดยหากมีสัดสวนเกินรอยละ 30 ของ
รายไดรวม หรือยอดซ้ือรวม ตามแตกรณี ตาม
งบการเงินรวม ก็ใหระบุจํานวนราย ลักษณะ
ความสัมพันธและประเภทของสินคาท่ีซ้ือขาย  
อยางไรก็ดี  หากบริษัทมีการเปดเผยขอมูล
เกี่ยวกับช่ือลูกคาหรือผูจัดจําหนายใหแกบุคคล
อ่ืน เชนผูลงทุนหรือนักวิเคราะหดานหลักทรัพย
หรือการลงทุน ก็ใหระบุช่ือดังกลาวไวในแบบ
แสดงรายการขอมูลประจําปดวย เพื่อใหผูลงทุน
มีขอมูลเทาเทียมกันดวย 

    

4.   การวิจัยและการพัฒนา 
4.1 ใหอธิบายนโยบายการวิจัยและพัฒนาใน
ดานตางๆ เชน ผลิตภัณฑ (พัฒนาผลิตภัณฑใหม
หรือปรับปรุงผลิตภัณฑเดิม) หรือเทคโนโลยี
การผลิต  
4.2 พรอมท้ังแสดงรายจายในระยะ 3 ปท่ีผานมา
สําหรับการทําวิจัยและการพัฒนาดังกลาว กรณี
ท่ีไมมี ใหระบุวาไมมี พรอมท้ังอธิบายเหตุผล
ประกอบดวย 
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5. ทรัพยสินท่ีใชในการประกอบธุรกิจ 
5.1  ใหอธิบายลักษณะสําคัญของทรัพยสินถาวร
หลักท่ีบริษัทและบริษัทยอยใชในการประกอบ
ธุรกิจไมวาจะมีกรรมสิทธ์ิในทรัพยสินนั้น
หรือไม ( เชน ท่ีดิน อาคารโรงงาน เคร่ืองจักร 
โดยอาจแสดงยอดรวมของทรัพยสินประเภท
เดียวกันไวดวยกัน โดยไมตองแยกแสดงเปน
เคร่ืองจักรแตละเคร่ือง และไมจําเปนตองแยก
แสดงเปนรายบริษัท ) ลักษณะกรรมสิทธิ และ
หากมีการทําสัญญาเชาทรัพยสินระยะยาว ให
สรุปสาระสําคัญของสัญญาดวย (เฉพาะในเร่ือง
ระยะเวลาการเชาท่ีเหลือและหนาท่ีหรือภาระ
ผูกพันของบริษัทตามสัญญาน้ัน (ถามี) )ท้ังนี้ 
หากมีการใชทรัพยสินใดเปนหลักประกันการ
กูยืมเงินใหระบุวงเงินของภาระหลักประกันของ
ทรัพยสินนั้นดวย  

    

  5.2 ในกรณีท่ีบริษัทหรือบริษัทยอยประกอบ
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยใหแสดงราคา
ประเมินของท่ีดินหรืออาคารท่ีมีไวเพ่ือขายดวย 
(ไมรวมทรัพยสินสวนกลางของโครงการ) โดย
ใหระบุช่ือผูประเมินราคา วันท่ีประเมินราคา 
และราคาประเมิน แตถาการประเมินราคาท่ีดิน
หรืออาคารใดจัดทําไวเกิน 6 เดือน กอนวันยื่น
แบบแสดงรายการขอมูลประจําป ใหปรับราคา
ประเมินราคาท่ีดินหรืออาคารดังกลาวตามมูลคา
งานท่ีไดสงมอบใหลูกคาแลวดวย ท้ังนี้ การ
ประเมินราคาดังกลาวตองประเมินฯ 
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5.3 ในกรณีท่ีบริษัทหรือบริษัทยอยมีสินทรัพย
ไมมีตัวตนที่สําคัญในการประกอบธุรกิจ เชน 
สิทธิบัตร สัมปทาน ลิขสิทธ์ิ เคร่ืองหมายการคา
ใหอธิบายลักษณะสําคัญ เง่ือนไข รวมท้ังผลตอ
การดําเนินธุรกิจและอายุสิทธิดังกลาว 

    

5.4  ใหอธิบายนโยบายการลงทุนในบริษัทยอย
และบริษัทรวม ( เชน ธุรกิจท่ีบริษัทจะลงทุน 
การกําหนดสัดสวนเงินลงทุนในบริษัทยอยและ
บริษัทรวมท้ังหมดตอสินทรัพยรวม )  และ
นโยบายการบริหารงานในบริษัทดังกลาว (เชน 
ขอบเขตอํานาจในการควบคุมหรือมีสวนรวมใน
การกําหนดนโยบายท่ีสําคัญตอการดําเนินธุรกิจ 
การสงตัวแทนของบริษัทไปเปนกรรมการใน
บริษัทดังกลาว) 

    

6. โครงการในอนาคต  (future plan ) 
ในกรณีท่ีบริษัทหรือบริษัทยอยมีโครงการใน
อ น า ค ต  ใ ห อ ธิ บ า ย ลั ก ษ ณ ะ โ ค ร ง ก า ร 
ผลตอบแทนที่คาดวาจะไดรับ รวมท้ังปจจัยท่ี
อาจทําใหโครงการไมสามารถดําเนินไปตาม
แผนได 

    

7. ขอพิพาททางกฎหมาย  
7.1  ใหอธิบายโดยสังเขปถึงขอพิพาททาง
กฎหมาย ซ่ึงบริษัทหรือบริษัทยอยเปนคูความ
หรือคูกรณีโดยที่คดีหรือขอพาทยังไมส้ินสุด 
ท้ังนี้ใหอธิบายเฉพาะ (1)คดีท่ีอาจมีผลกระทบ
ดานลบตอสินทรัพยของบริษัทหรือบริษัทยอยท่ี
มีจํานวนสูงกวารอยละ 5 ของสวนของผูถือหุน 
ณ วันส้ินปบัญชีลาสุด ฯ 
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7.2  คดีท่ีกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท
อยางมีนัยสําคัญ  แตไมสามารถประเมินผล
กระทบเปนตัวเลขได  
 7.3  คดีท่ีมิไดเกิดจากการประกอบธุรกิจโดย
ปกติของบริษัท โดยไมตองอธิบายคดีท่ีเปนสวน
หนึ่งของการประกอบธุรกิจปกติ เชน การฟอง
บังคับชําระหนี้จากลูกคาในกรณีท่ีบริษัทท่ีออก
หลักทรัพยเปนสถาบันการเงิน เปนตน  
ในการอธิบายขอพิจารณาขางตน ใหระบุถึงศาล
ท่ีกําลังพิจารณาคดี วันเร่ิมคดี คูความและมูลคดี 
และความคืบหนาของคดี และความเห็นของ
ผูบริหารเก่ียวกับผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนของคดี
หรือขอพิพาทตอการดําเนินงานของบริษัทหรือ
บริษัทยอย และใหระบุกรรมการ ผูบริหาร หรือ
ผูท่ีเกี่ยวของท่ีเปนคูความกับบริษัทดวย 
 

    

     8. โครงสรางเงินทุน 
8.1  หลักทรัพยของบริษัท  
8.1.1  บริษัทมีทุนจดทะเบียน............ลานบาท 
เรียกชําระแลว................ลนบาท แบงเปนหุน
สามัญ...............หุน หุนบุริมสิทธิ..................หุน 
(ถามี) มูลคาหุนละ........บาท ภายหลังจากการ
เสนอขายหุนในคร้ังนี้บริษัทจะมีทุนชําระแลว
เพิ่มเปน.................ลานบาท  

( เฉพาะกรณีการเสนอขายหุน) 
ในกรณีท่ีบริษัทมีหลักทรัพยไปจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยอ่ืน ใหระบุช่ือตลาดหลักทรัพย
ท่ีจดทะเบียนนั้นดวย 
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8.1.2 ในกรณีท่ีบริษัทมีหุนประเภทอื่นท่ีมีสิทธิ
หรือเง่ือนไขแตกตางจากหุนสามัญ เชน หุน
บุ ริ ม สิท ธิ  ให อ ธิบ าย ลักษณะ สํ า คัญของ
หลักทรัพย เชน จํานวน มูลคา และสิทธิและ
เง่ือนไขท่ีแตกตางจากหุนสามัญ ลักษณะบุคคล
ท่ีถือหุนบุริมสิทธิดังกลาวเปนตน ท้ังนี้ หาก
บุคคลท่ีอาจท่ีความขัดแยง ใหระบุรายช่ือและ
จํานวนท่ีแตละรายถือดวย 

    

8.1.3  ในกรณีท่ีบริษัทมีโครงการออกและเสนอ
ขายหุนหรือหลักทรัพยแปลงสภาพใหกองทุน
รวมเพื่อผูลงทุนซ่ึงเปนคนตางดาว(Thai Trust 
Fund) หรือมีการออกตราสารแสดงสิทธิใน
ผลตอบแทนท่ี เกิ ดจากหลักท รัพยอ า ง อิ ง 
(NVDR) ท่ีมีหุนของบริษัทนั้นเปนหลักทรัพย
อางอิง ใหระบุจํานวนหุน  พรอมท้ังอธิบายถึง
ผลกระทบตอสิทธิในการออกเสียงของผูถือหุน
อันเนื่องมาจากการท่ีกองทุนรวมหรือผูออก 
NVDR ดังกลาวไมใชสิทธิออกเสียงในการ
ประชุมผูถือหุน 

    

8.1.4 ในกรณีท่ีบริษัทมีหลักทรัพยอ่ืนท่ีไมใช
หุนสามัญ เชน หุนกู ตั๋วเงิน หลักทรัพยแปลง
สภาพ หรือตราสารหนี้ ใหอธิบายลักษณะสําคัญ
ของหลักทรัพย  ประเภทหุนกู  หรือต๋ัวเ งิน 
จํานวนและมูลคาท่ียังไมไดไถถอน วันครบ
กําหนดไถถอน หลักประกัน หละเง่ือนไขอ่ืนท่ี
เปนสาระสําคัญฯ 
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8.1.5 ในกรณีท่ีกลุมผูถือหุนรายใหญมีขอตกลง
ระหวางกัน (shareholding agreement) ในเร่ืองท่ี
มี ผ ลก ร ะทบต อ ก า ร ออกและ เ สนอข า ย
หลักทรัพย หรือการบริหารงานของบริษัทโดยท่ี
ขอตกลงดังกลาวมีบริษัทรวมลงนามดวย ให
ระบุ พรอมท้ังอธิบายสาระสําคัญท่ีมีผลตอการ
ดําเนินงานของบริษัท 

    

8.2   ผูถือหุน 
ใหระบุรายช่ือกลุมผูถือหุนตอไปนี้ พรอมท้ัง
จํานวนหุนท่ีถือและสัดสวนการถือหุนลาสุด 
ท้ังนี้ ใหนับผูถือหุนท่ีเกี่ยวของกันตามมาตรา 
258 และผูถือหุนท่ีอยูภายใตผูมีอํานาจควบคุม
เดียวกันเปน 
8.2.1 กลุมเดียวกันกลุมผูถือหุนท่ีถือสูงสุด 10 
รายแรก 

    

8.2.2 กลุมผูถือหุนรายใหญท่ีโดยพฤติการณมี
อิทธิพลตอการกําหนดนโยบายการจัดการ หรือ
การดําเนินงานของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ (เชน 
มีการสงบุคคลเขาเปนกรรมการท่ีอํานาจจัดการ 
(authorized director)   
 ในกรณีท่ีรายช่ือกลุมผูถือหุนท่ีปรากฏดังกลาว
ขางตน ยังไมแสดงถึงบุคคลท่ีเปนผูถือหุนท่ี
แทจริง  เชน  รายช่ือผู ถือหุน ท่ีแสดงไว เปน 
holding company หรือ nominee account  
ใหระบุช่ือบุคคลหรือกลุมบุคคลหลักท่ีเปนผูถือ
หุนแทจริง รวมท้ังธุรกิจหลักของบุคคลดังกลาว
ดวย เวนแตจะมีเหตุอันสมควรท่ีทําใหไมอาจ
ทราบผูถือหุนท่ีแทจริง 
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8.2.3 นโยบายการจายเงินปนผล 
      ใหระบุนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัท
ท่ีจะจายใหผูถือหุน รวมท้ังนโยบายท่ีบริษัทยอย
จะจายใหบริษัทดวย 

    

9. การจัดการ 
9.1  โครงสรางการจัดการ:  
9.1.1 ใหอธิบายโครงสรางกรรมการบริษัทวา
ประกอบดวยคณะกรรมการท้ังหมดกี่ชุด เชน 
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการ
กําหนดคาจางผูบริหาร เปนตน และขอบเขต
อํานาจหนาท่ีของกรรมการแตละชุด 

    

9 . 1 . 2  ให ระ บุราย ช่ือกรรมการ  และหาก
กรรมการรายใดเปนกรรมการอิสระหรือ
กรรมการในชุดอ่ืนตาม (1.1) ใหระบุใหชัดเจน 
นอกจากนี้ ใหระบุหลักเกณฑในการคัดเลือก
ก ร ร มก า ร อิ ส ร ะ ไ ด แ ก  คุ ณสม บั ติ  แ ล ะ
กระบวนการสรรหา ดวย 

    

9.1.3 จํานวนคร้ังของการประชุมคณะกรรมการ 
และจํานวนครั้งท่ีกรรมการแตละรายเขาประชุม
คณะกรรมการบริษัท ในปท่ีผานมา 

    

9.1.4  ใหระบุรายช่ือและตําแหนงของผูบริหาร 
ผู ที อํ านาจควบคุม  (ถา มี )  และรายชื่อของ
เลขานุการบริษัท  ท้ังนี้  ใหแนบขอมูล
ของกรรมการของบริษัท  ผูบริหาร  และผู มี
อํานาจควบคุมของบริษัทเกี่ยวกับวุฒิการศึกษา
ลาสุด ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหนาท่ี
และทักษะของการเปนกรรมการฯ 
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9.2  การสรรหากรรมการและผูบริหาร:  
ใหระบุวาวิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะแตงตั้งเปน
กรรมการผานคณะกรรมการสรรหา  
(nominating committee) หรือไม 
จํานวนกรรมการที่มาจากผูถือหุนรายใหญแตละ
กลุม (ถามี) และใหอธิบายสิทธิของผูลงทุนราย
ยอยในการแตงต้ังกรรมการ (ใหระบุวาการ
แตงต้ังกรรมการใชวิธีท่ีผูถือหุนสามารถแบง
คะแนนเสียงของตนในการเลือกต้ังกรรมการ
เพื่อใหผูใดมากนอยตามมาตรา 70 วรรคหนึ่ง 
แหง พรบ. มหาชนฯ (cumulative voting) หรือ
วิธีการแตงต้ังกรรมการแตละรายตองไดรับ
คะแนนเสียงเห็นชอบเกินกวากึ่ งหนึ่ งของ
จํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซ่ึงมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียง) 

    

9.3  คาตอบแทนผูบริหาร :  
ใหอธิบายในประเด็นดังนี้ 
9.3.1  คาตอบแทนท่ีเปนตัวเงิน 
(ก) ใหแสดงคาตอบแทนของกรรมการบริษัทแต
ล ะ ร า ย ในป ท่ี ผ า นม า โดย ให ร ะ บุ เ ฉพ าะ
คาตอบแทนในฐานะกรรมการเทานั้น ในกรณีท่ี
กรรมการไดรับคาตอบแทนในฐานะผูบริหาร 
ตาม (ข) ดวย ใหแยกระบุคาตอบแทนไวใน (ข) 
และใหอธิบายลักษณะคาตอบแทนดวย (เชน 
คาตอบแทนกรรมการรายนาย ก เทากับ xx บาท 
ในป 25xx  โดยเปนคาตอบแทนในรูปเบ้ีย
ประชุมและบําเหน็จกรรมการซ่ึงแปรตามผล
ดําเนินงานของบริษัท เปนตน)  
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   (ข) ใหแสดงคาตอบแทนรวมและจํานวนราย
ของกรรมการบริหารและผูบริหารของบริษัทใน
ปท่ีผานมา และใหอธิบายลักษณะคาตอบแทน
ดวย (ในขอนี้ คําวา “ผูบริหาร” ใหหมายความวา 
ผูจัดการ ผูบริหารส่ีรายแรกตอจากผูจัดการลงมา 
และผูบริหารรายท่ี ส่ีทุกรายโดยไมรวมถึง
ผูจัดการฝายบัญชีหรือการเงินหากตําแหนาง
ผูจัดการฝายไมไดอยู ในระดับเดียวกันกับ
ผูบริหารรายท่ีส่ี) 
 
  ในกรณีท่ีคาตอบแทนในปท่ีผานมาไมสะทอน
คาตอบแทนท่ีแทจริง (เชน มีการตั้งผูบริหาร
ใหมจํานวนมากในปปจจุบัน) ใหประมาณ
คาตอบแทนดังกลาวสําหรับปปจจุบันดวย 
ทั้งนี้ สําหรับบริษัทท่ีประกอบธุรกิจหลักโดย
การถือหุนในบริษัทอ่ืน (holding company) ให
แสดงคาตอบแทนและจํานวนรายของกรรมการ
และผูบริหารทุกคนของบริษัทยอยท่ีเปนธุรกิจ
หลักในปท่ีผานมาตามแนวทางขางตนดวย 
 

    

9.3.2  คาตอบแทนอ่ืน (ถามี) 
   ใหแสดงคาตอบแทนอ่ืนและอธิบายลักษณะ
ของคาตอบแทนน้ัน เชน โครงการใหสิทธิซ้ือ
หุนหรือหลักทรัพยแปลงสภาพแกผูบริหาร 
(อธิบายหลักเกณฑและวิธีการจัดสรรหลักทรัพย
ดังกลาว และสัดสวนการไดรับหุนของผูบริหาร
เม่ือเทียบกับจํานวนหุนหรือโดรงการท้ังหมด
รวมท้ังเงินกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ฯ 
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9.4   การกํากับดูแลกิจการ: ใหอธิบายวาท่ีผาน
มาบริษัทมีการปฏิบัติตามหลักการของการ
กํากับดูแลกิจการท่ีดี 15 ขอ ตามแนวทางท่ีตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนดหรือไม หาก
มีเ ร่ืองใดท่ีบริษัทมิไดมีการปฏิบัติตามหลัก
ดังกลาว ใหระบุเร่ืองท่ีไมปฏิบัตินั้น พรอมท้ัง
แสดงเหตุผลประกอบ ท้ังนี้ในการแสดงเหตุผล
ประกอบดังกลาว บริษัทอาจเลือกใชสีอางอิงไป
ยังคําอธิบายท่ีเกี่ยวของในหัวขออ่ืนก็ได 

    

9.5   การดูแลเร่ืองการใชขอมูลภายใน : ให
อธิบายวาบริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแล
ผูบริหารในการนําขอมูลภายในของบริษัทไปใช
เพื่อประโยชนสวนตน รวมท้ังเพื่อการซ้ือขาย
หลักทรัพยโดยเฉพาะในชวง 1 เดือนกอนท่ีงบ
การเงินเผยแพรตอสาธารณชนหรือไมอยางไร 
(เชน การกําหนดใหผูบริหารรายงานซ้ือขาย
หลักทรัพย และมาตรการลงโทษหากบริษัท
พบวา มีการนําขอมูลภายในไปใชเพื่อประโยชน
สวนตน เปนตน) เพื่อใหผูลงทุนเห็นภาพวา
บริษัทมีมาตรการปองกันการท่ีกรรมการและ
ผูบริหารใชประโยชนจากขอมูลภายในอยางไร 

    

9.6   บุคลากร : ใหแสดงจํานวนพนักงาน
ท้ังหมด และจํานวนพนักงานในแตละสายงาน
หลักและในกรณีท่ีบริษัทมีการเปลี่ยนแปลง
จํานวนพนักงานอยางมีนัยสําคัญ  หรือมีขอ
พิพาทดานแรงงานท่ีสําคัญในระยะ 3 ปท่ีผานมา 
ใหอธิบายเหตุผลและนโยบายในเร่ืองดังกลาว 
นอกจากนี้ ใหแสดงผลตอบแทนรวมของ
พนักงานและอธิบายลักษณะผลตอบแทนนั้นฯ 
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10. การควบคุมภายใน 
ใหสรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยว 
กับความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบ
การควบคุมภายในของบริษัทและการติดตาม
ควบคุมดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยวา
สามารถปองกันทรัพยสินของบริษัทและบริษัท
ยอยจากการที่ผูบริหารนําไปใชโดยมิชอบหรือ
โดยไมมีอํานาจหรือไม และท่ีผานมาบริษัทมี
ขอบกพรองเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในใน
เร่ืองใดบาง ถามี บริษัทไดแกไขขอบกพรอง
ดังกลาวเสร็จส้ินแลวหรือไม เพราะเหตุใด ท้ังนี้ 
หากคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นท่ีตาง
ไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท หรือ
ผูสอบบัญชีมีขอสังเกตเกี่ยวกับการควบคุม
ภายในประการใดให ระ บุ ไว ใน ท่ีนี้ ด ว ย
นอกจากนี้ ใหแนบรายงานการกํากับดูแลกิจการ
ของคณะกรรมการตรวจสอบเปนเอกสาร 
แนบทายแบบแสดงรายการขอมูลประจําปนี้ดวย 

    

11. รายการระหวางกัน (ถามี) 
 ใหอธิบายลักษณะของรายการระหวางกันท่ีผาน
มา และนโยบายในการทํารายการระหวางกันกับ
บุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงในอนาคต 
11.1 เปดเผยรายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจ
มีความขัดแยงในปท่ีผานมา โดยใหระบุช่ือกลุม
บุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง  ลักษณะความ 
สัมพันธ ฯ 
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 และเปดเผยขอมูลรายการระหวางกัน  เชน 
ลักษณะ ปริมาณ เง่ือนไขของรายการระหวาง
กัน อัตราดอกเบ้ีย ราคาซ้ือ ราคาขาย มูลคาของ
รายการระหวางกัน หรือคาเชาท่ีเกิดข้ึนจริง
พรอมท้ังแสดงราคาประเมิน หรืออัตราคาเชา ท่ี
ประเมินโดยบุคคลท่ีสามหรือแสดงไดวาเปน
ราคาท่ีเปนธรรม ท้ังนี้ หากเปนรายการระหวาง
กันกับบริษัทรวมหรือบริษัทยอยท่ีมีผูบริหาร ผู
ถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทท่ี
ออกหลักทรัพยถือหุนรวมกันไมเกินรอยละสิบ
จะไมเปดเผยขอมูลนั้นก็ได 

    

11.2 อธิบายความจําเปนและความสมเหตุ 
สมผลของรายการดั งกล าวว า เปนไปเพื่ อ
ประโยชนสูงสุดของบริษัทแลวหรือไม อยางไร 
ท้ังนี้  ฯ 

    

11.3   อธิบายมาตรการหรือข้ันตอนการอนุมัติ
การทํารายการระหวางกัน  และใหระบุวาผู 
บริหารหรือผูถือหุนท่ีมีสวนไดเสียในเร่ืองนั้น มี
สวนในการอนุมัติหรือไม และมีการดูและเร่ือง
ดังกลาวอยางไร 

    

11.4   อธิบายนโยบายหรือแนวโนมการทํา
รายการระหวางกันในอนาคต 
11.4.1   หากหมายเหตุประกอบงบการเงินของ
บริษัทได เปด เผยรายการระหว างกันตาม 
(1)ครบถวนแลว ไมตองเปดเผยขอมูลใน (1) ซํ้า
ในสวนนี้ แตใหอางอิงไปถึงหมายเหตุประกอบ
งบการเงินท่ีเกี่ยวของ 
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11.4.2   หากบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงถือหุน
ในบริษัทยอยหรือบริษัทรวมรวมกันเกินกวา
รอยละ 5 ของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงของ
บริษัทดังกลาว ใหอธิบายเหตุผลประกอบท่ีให
บุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงถือหุนในบริษัท
ดังกลาวแทนการถือหุนของบริษัทโดยตรงดวย 

    

12. ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 
12.1   งบการเงิน 
ใหสรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงานใน
ระยะ 3 ปท่ีผานมา (หรือเทาท่ีมีการดําเนินงาน
จริง) โดยใหแสดงขอมูล ดังนี้ 
12.1.1   ใหสรุปรายงานการสอบบัญชี 

    

12.1.2    ตารางสรุปงบการเงินรวมหรืองบ
การเงิน (ในกรณีท่ีไมมีบริษัทยอย) โดยใหแสดง
รายการและตัวเลขท่ีปรากฏในตารางดังกลาว
ตองตรงกับท่ีปรากฏในงบการเงินท่ีผูสอบบัญชี
ตรวจสอบแลว 

    

12.1.3   ใหแสดงอัตราสวนทางการเงินท่ีสําคัญ
ท่ีส ะท อน ถึ ง ฐ านะก า ร เ งิ น  และผลก า ร
ดําเนินงานในธุรกิจหลักของบริษัทฯ 

    

12.2  หมายเหตุ  
12.2.1 การจัดทําประมาณการงบการเงินในแบบ
แสดงรายการขอมูลประจําปนี้ใหเปนไปตาม
ความสมัครใจของบริษัท  และจะจัดทําเปน
ระยะเวลาใดก็ได แตหากประสงคจะจัดทําและ
เปดเผย บริษัทตองจัดทําประมาณการดวยความ
ระมัดระวัง    เพื่อใหม่ันใจวาสมมติฐานท่ีใช
จัดทําประมาณการนั้นสมเหตุสมผลแลว โดย 
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ตองแสดงสมมติฐานพรอมท้ังคําอธิบายไวอยาง
ชัดเจนดวย และในการจัดทําแบบแสดงรายการ
ขอมูลประจําปในปถัดไป บริษัทตองอธิบายวา
ผลการดําเนินงานและฐานะการเงินท่ีเกิดข้ึนจริง
แตกตางจากประมาณการท่ีทําไวอยางไร  ท้ังนี้  
หากประมาณการดังกลาวจัดทําข้ึนโดยมีเหตุอัน
ค ว รท ร าบอ ยู แ ล ว ว า  สมม ติ ฐ าน น้ั น ไม
สมเหตุสมผล  แบบแสดงรายการขอมูลประจําป
ดังกลาวอาจเขาขายอันเปนเท็จหรือทําใหผูอ่ืน
สําคัญในขอเท็จจริง  ซ่ึงบริษัทอาจเขาขายฝาฝน
มาตรา 238 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 
อนึ่ง หากบริษัทประสงคจะเปดเผยหรือเผยแพร
ขอมูลใดๆ ท่ีเกี่ยวกับแนวโนมหรือประมาณการ
ผลการดําเนินงานของบริษัทในเชิงตัวเลขตอ
นักวิเคราะหหรือผูลงทุน บริษัทตองจัดทําและ
แสดงประมาณการดังกลาวไวในแบบแสดง
รายการขอมูลประจําปดวย 

    

12.2.2    คําอธิบายและการวิ เคราะหฐานะ
การเงินและผลการดําเนินงาน 
ใหอธิบายเชิงวิเคราะหเกี่ยวกับ ฐานะการเงิน ผล
การดําเนินงาน การเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญ ปจจัย
ท่ีเปนสาเหตุหรือมีผลตอฐานะการเงิน ผลการ
ดําเนินงาน หรือการเปล่ียนแปลงดังกลาว หาก
บริษัทเคยแจงแผนการดําเนินงานหรือประมาณ
การงบการเงินไวในแบบแสดงรายการขอมูล
การเสนอขายหลักทรัพย หรือแบบแสดงรายการ
ขอมูลประจําป ใหอธิบายผลการปฏิบัติตามแผน
ดังกลาวดวยฯ 
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การวิเคราะหขางตน ใหอธิบายในชวงปท่ีผาน
มา สําหรับงบการเงินในชวง 2 ปกอนหนานี้ ให
อธิบายประกอบเฉพาะกรณีท่ีฐานะการเงินหรือ
ผลการดําเนินงานดังกลาวมีผลกระทบตอฐานะ
การเงินหรือผลการดําเนินงานปจจุบันของ
บริษัทอยางมีนัยสําคัญ  ท้ังนี้  หากบริษัทมีสาย
ผลิตภัณฑหรือกลุมธุรกิจมากกวา 1 สาย/กลุม 
ใหอธิบายผลการดํ า เนินการในแตละสาย
ผลิตภัณฑหรือกลุมธุรกิจท่ีมีนัยสําคัญดวย 

    

12.2.3   คาตอบแทนของผูสอบบัญชี ใหแสดง
คาตอบแทนท่ีผูสอบบัญชี สํานักงานสอบบัญชี
ท่ีผูสอบบัญชีสังกัด และบุคคลหรือกิจการท่ี
เกี่ยวของกับผูสอบบัญชีและสํานักงานสอบ
บัญชีสังกัด ไดรับจากบริษัทและบริษัทยอย โดย
ใหระบุแยกเปน 
1   คาตอบแทนจาการสอบบัญชี (audit fee) 
2.   คาบริการอ่ืน (non-audit fee) 

    

12.2.4 การเปดเผยคาบริการอื่นใหแสดงขอมูล
ของคาบริการอ่ืนท่ีไดจายไปแลวในรอบปบัญชี
ท่ีผานมา  และคาบริการอ่ืนท่ีจะตองจายใน
อนาคตอันเกิดจากการตกลงท่ียังใหบริการไม
แลวเสร็จในรอบปบัญชีท่ีผานมา และประเภท
ของการใหบริการอ่ืน 
 ท้ังนี้ บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกับผูสอบ
บัญชีและสํานักงานสอบบัญชีท่ีผูสอบบัญชี
สังกัด ใหรวมถึง 
คูสมรสและบุตรท่ียังตองพึ่ งพิงหรืออยู ใน
อุปการะของผูสอบบัญชี 
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(ข)  กิจการท่ีมีอํานาจควบคุมสํานักงานสอบ
บัญชี  กิจการท่ีถูกควบคุมโดยสํานักงานสอบ
บัญชี และกิจการท่ีอยูภายใตการควบคุมเดียวกัน
กับสํานักงานสอบบัญชี  ไมว าจะ เปนโดย
ทางตรงหรือทางออม 
 (ค )   กิจการท่ีอยูภายใต อิทธิพลอยาง เปน
สาระสําคัญของสํานักงานสอบบัญชี 
 (ง)  หุนสวนหรือเทียบเทาของสํานักงานสอบ
บัญชี 
 (จ)  คูสมรสและบุตรท่ียังตองพึ่งพิงหรืออยูใน
อุปการะของบุคคลตาม (ง)  
 (ฉ)  กิจการท่ีผูสอบบัญชี บุคคลตาม (ก) (ง) 
หรือ (จ) มีอํานาจควบคุมหรือมีอิทธิพลอยาง
เปนสาระสําคัญ  ไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือ
ทางออม 
เพื่อประโยชนในการพิจารณาลักษณะของการ
ควบคุมหรือการมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญ
ท่ีจะเขาขายเปนบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกับ
ผูสอบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชีขางตน  ให
นํานิยามตามมาตรฐานการบัญชีวาดวยเร่ืองการ
เปดเผยขอมูลเกี่ ยวกับบุคคลหรือกิจการท่ี
เกี่ยวของกันมาใหบังคับ 

    

13. ขอมูลอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
    ใหระบุขอมูลอ่ืนท่ีอาจมีผลการทบตอการ
ตัดสินใจของผูลงทุนอยางมีนัยสําคัญ  ท้ังนี้  
รายการในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป
ตามท่ีระบุขางตนเปนเพียงรายการข้ันตํ่า ฯ 
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สวนท่ี 3 
14.  การรับรองความถูกตองของขอมูล 
การรับรองความถูกตองของขอมูลในแบบแสดง
รายการขอมูลประจําปใหเปน ดังนี้ 
14.1   กรรมการบริหารทุกคนและผูท่ีดํารง
ตําแหนงบริหารสูงสุดในสายงานบัญชีใหลง
ลายมือช่ือพรอมท้ังประทับตราบริษัท (ถามี) ใน
แบบแสดงรายการขอมูลประจําป พรอมท้ังมอบ
อํานาจใหบุคคลใดลงนามกํากับเอกสารในแบบ
แสดงรายการขอมูลประจําปแทนดวย โดยใหใช
ขอความและรูปแบบ  

    

15. เอกสารแนบ 1 
  15.1 รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัท 
15.1.1  ใหแสดงรายละเอียดของผูบริหารหรือผูมี
อํานาจควบคุมตามตาราง  
15.1.2  ในกรณีท่ีผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุม
รายใดดํารงตําแหนงเปนผูบริหารในบริษัทยอย
บริษัทรวม หรือบริษัทท่ีเกี่ยวของหลายบริษัท 
ใหแสดงขอมูลการดํารงตําแหนงของผูบริหาร 
และผูมีอํานาจควบคุม ตามตารางดังนี้ 

    

15.2 ประวัติผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุม 
ในกรณี ท่ี ผูบริหารปละผู มี อํานาจควบคุมมี
ลักษณะไมเปนไปตามขอ 17 แหงประกาศวา
ดวยการขออนุญาตเสนอขายหุนฯ  

    

เอกสารแนบ 2  
16 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทยอย 
ใหแสดงรายช่ือกรรมการของบริษัทยอยตาม
ตาราง  
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