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ข้อมลูในรายงานทางการเงนิ

โดยทั่วไป การรายงานทางการเงินมี

ขอบเขตกว้างกว่างบการเงินพื้นฐาน กล่าวคือ 

นอกจากข้อมลูทีน่�าเสนอในตวังบการเงิน และ

หมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว กิจการยัง

จัดให้มีข ้อมูลเพิ่มเติม และข้อมูลอื่นของ

รายงานทางการเงิน เช่น บทวิเคราะห์และ    

การรายงานของฝ่ายบริหาร และหนังสือถึง          

ผู้ถือหุ้น เป็นต้น นอกจากน้ี ยังมีข้อมูลอื่น           

ทีอ่ยูน่อกรายงานทางการเงินอกี เช่น รายงาน      

ของนักวิเคราะห์สถิติเศรษฐกิจ และบทความ      

เกี่ยวกับบริษัท เป็นต้น 

บทความครั้งน้ีอธิบายถึงการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงิน  

รายงานประจ�าปี และวันรีพอร์ท (One Report)

ก าร เป ิด เผยข ้อมูล ใน

รายงานทางการเงิน 

อาจกล่าวได้ว่ารายงานทางการเงินมี

ขอบเขตของการเปิดเผยข้อมลู 4 ประเภทใหญ่ 

ได้แก่ 1) งบการเงินพืน้ฐาน 2) ข้อมูลเพิม่เติม  

3) ข้อมูลอื่นของรายงานทางการเงิน และ         

4) ข้อมลูอืน่ทีอ่ยูน่อกเหนือรายงานทางการเงิน

1) งบการเงินพื้นฐาน ประกอบด้วย 

1.1) ตัวงบการเงิน และ 1.2) หมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน

 1.1) ตวังบการเงิน งบการเงินเป็นการ

เสนอข้อมลูทางการเงินทีม่แีบบแผน เพือ่แสดง

ดร. ศิลปพร ศรีจั่นเพชร*

ในรายงานทางการเงิน
การเปิดเผยข้อมูล
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ฐานะการเงิน ผลการด�าเนินงาน และกระแส-

เงินสดของกิจการ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้       

งบการเงินทกุฝ่ายในการตดัสนิใจเชงิเศรษฐกิจ 

งบการเงินควรให้ข้อมูลหรือเปิดเผยข้อมูล        

(1) สินทรัพย์ (2) หนี้สิน (3) ส่วนของเจ้าของ 

(4) รายได้และค่าใช้จ่าย และ (5) กระแสเงินสด

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 เรื่อง 

การน�าเสนองบการเงิน ก�าหนดว่างบการเงินที่

สมบูรณ์ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน 

หรอืงบดลุ  งบก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็ งบแสดง

การเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ งบกระแส-

เงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 1.2) หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ถือเป็นส่วนประกอบหน่ึงของงบการเงิน ดงัน้ัน 

ข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินไม่ควร

ขัดแย้ง หรือซ�้าซ้อนกับข้อมูลในตัวงบการเงิน 

ข ้อมูลที่ เป ิดเผยไว ้ ในหมายเหตุประกอบ            

งบการเงิน เช่น เกณฑ์การจัดท�างบการเงิน 

นโยบายการบัญชี สัญญาข้อตกลงและภาระ

ผูกพนั หน้ีสนิทีอ่าจเกิดขึน้ เหตกุารณ์ภายหลงั

รอบระยะเวลารายงาน เป็นต้น

2) ข้อมูลเพิ่มเติม มาตรฐานการบัญชี

แต่ละเรื่องก�าหนดให้กิจการต้องเปิดเผยข้อมูล

เพิ่มเติม เพื่อให้ผู ้ใช้งบการเงินได้รับข้อมูล 

อย่างเพียงพอ และเป็นไปตามมาตรฐานการ

บัญชีที่ก�าหนดไว้ ตัวอย่างของข้อมูลเพิ่มเติม 

เช่น รายการกับบคุคลหรือกิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน 

การเสนอข้อมูลส่วนงานด�าเนินงาน เป็นต้น

3) ข้อมูลอื่นของรายงานทางการเงิน 

ข้อมลูอืน่ทีส่�าคญัประกอบด้วยข้อมลูในรายงาน

ประจ�าปี (Annual Report) ซึ่งประกอบด้วย

งบการเงินและข้อมูลอื่น 

•	รายงานประจ�าปี

กิจการอาจเปิดเผยข้อมูลที่จ�าเป็นใน

รายงานประจ�าปี ซึ่งอาจจัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม 

หรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่บรรจุอยู่ในแผ่น-       

ซีดีรอม หรือการสืบค ้นข ้อมูลผ ่านทาง

อินเทอร์เน็ต และให้ข้อมูลที่ส�าคัญต่างๆ 

รายงานประจ�าปีเป็นแหล่งข้อมูลส�าคัญ 

ที่ช่วยให้ผู ้ใช้ข้อมูลได้ทราบถึงฐานะการเงิน 

และผลการด�าเนินงานของกิจการ ทศิทางและ

นโยบายการด�าเนินงานในอนาคต และยังเป็น

เคร่ืองมือส�าคัญในการสื่อสารระหว่างบริษัท 

กับผู้ถือหุ้นอีกด้วย

ข้อมูลในรายงานประจ�าปีอาจประกอบ

ด้วยข้อมูลเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณใน    

รปูของตัวเลขต่างๆ ทีเ่ก่ียวข้องกับกิจการ เช่น

ข้อมูลที่ส�ำคัญโดยสรุปของกิจกำร 

ได้แก่ ชื่อกิจการ ประเภทธุรกิจ สถานที่ตั้ง 

ข้อมูลเก่ียวกับกิจการที่เก่ียวข้องกัน ข้อมูล
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เก่ียวกับคณะกรรมการบริหารและผู้บริหาร 

ของกิจการ เป็นต้น

รำยงำนของผู้บริหำร ได้แก่ สารจาก

ประธานกรรมการ ซึ่งกล่าวถึงผลการด�าเนิน

งานและพัฒนาการที่ส�าคัญในรอบปีที่ผ่านมา

ของกิจการ การวางแผนเก่ียวกับการขยายงาน

ของกิจการในงวดหน้าหรืองวดต่อๆ ไป การ

ประมาณผลตอบแทนจากรายจ่ายประเภททุน

และการวิจัย รวมถึงทิศทางและแผนงานใน

อนาคตของกิจการโดยสรุป

กำรก�ำกับดูแลกิจกำร ได้แก่ ข้อมูลที่

แสดงถึงบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ

ของบริษัท รายงานจากคณะกรรมการตรวจ-

สอบ ข้อมูลที่แสดงถึงภารกิจและหน้าที่ของ

คณะกรรมการ รวมถึงกิจกรรมที่ท�าในรอบปี 

เพื่อส่งเสริมให้บริษัทมีการก�ากับดูแลและ 

ระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลและ        

มีรายงานทางการเงินที่เชื่อถือได้

รำยงำนของผู้สอบบญัช ีซึง่เป็นรายงาน

ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่แสดงความเห็น 

ต่องบการเงินของกิจการ

งบกำรเงิน เป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับงบการ

เงินในรอบบัญชี เช่น งบแสดงฐานะการเงิน

หรืองบดลุ งบก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็ งบกระแส

เงินสด งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของ 

ผู้ถือหุ้น หมายเหตุประกอบงบการเงิน และ

นโยบายการบญัชีของกจิการ ซึ่งจัดท�าขึ้นตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

การเปิดเผยข้อมูลทีจ่�าเป็นช่วยให้งบการ-

เงินมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น กิจการควรเปิดเผย

ข้อมูลตามข้อก�าหนดที่ระบุไว้ในมาตรฐานการ

บญัชทีีเ่ก่ียวข้อง หรือเปิดเผยข้อมลูอืน่ทีจ่�าเป็น

เพื่อให้ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจถึงฐานะการเงิน

และผลการด�าเนินงานของกิจการโดยรวม 

กิจการควรค�านึงถึงความเพยีงพอ ความถูกต้อง 

ตามควร และความสมบูรณ์ของข้อมูลน้ัน 

กิจการควรเปิดเผยข้อมูลที่มีสาระส�าคัญ และ

มีความเก่ียวข้องกับการตัดสินใจ ข้อมูลอาจ

เปิดเผยไว้ในงบการเงิน หมายเหตุประกอบ-       

งบการเงิน รายละเอียดประกอบหรือตาราง

ประกอบ

บทรำยงำนและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำย

บริหำร ได้แก่ การวเิคราะห์ผลการด�าเนินงาน

เพื่อให้ผู้ใช้ข้อมูลเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลง 

ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการด�าเนินธุรกิจ เช่น การ

วเิคราะห์ผลกระทบและแนวโน้มของเศรษฐกิจ 

ภาพรวมของอุตสาหกรรม การวิเคราะห์ผล

การด�าเนินงานในงวดบัญชีน้ันๆ บทรายงาน 

และการวิเคราะห์ฐานะการเงิน เพื่ออธิบาย

โครงสร้างทางการเงิน นโยบายด้านการเงิน
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และการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของกิจการ

รำยงำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม 

ได้แก่ นโยบายหรือกิจกรรมที่กิจการได้ด�าเนิน

การ ซึง่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสงัคม เช่น 

การรกัษาสภาพแวดล้อม การประหยดัพลงังาน

และการสร้างความเป็นธรรมในการด�าเนินธุรกิจ 

เป็นต้น

ประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนที่ 

ทจ. 55/2563 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ

วธีิการรายงานการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกับฐานะ

การเงินและผลการด�าเนินงานของบริษัททีอ่อก

หลักทรัพย์ (ฉบับที่ 20) ก�าหนดให้แบบแสดง

รายการข้อมูลประจ�าปีและรายงานประจ�าปี

ของบริษัทที่ออกหุ ้นต้องมีข ้อมูลตามแบบ  

56-1 One Report

โครงสร้างแบบ 56-1 One Report  มี

ข้อมูลที่ส�าคัญ ดังนี้

ส่วนที่ 1 : การประกอบธุรกิจและ       

ผลการด�าเนินงาน

1.1 โครงสร้างและการด�าเนินงานของ

กลุ ่มบริษัท อธิบายนโยบายและภาพรวม        

การประกอบธุรกิจ ลักษณะการประกอบธรุกจิ 

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท จ�านวน 

ทุนจดทะเบียนและทุนช�าระแล้ว การออก           

หลักทรัพย์อื่น และนโยบายการจ่ายเงินปันผล

1.2 การบรหิารจัดการความเสีย่ง อธิบาย

นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง และ

ปัจจัยความเสีย่งต่อการด�าเนินธุรกิจของบรษัิท 

ครอบคลุมถึงความเสี่ยงด ้านสิ่งแวดล้อม      

ด้านสังคม และด้านก�ากับดูแลกิจการที่ดี

1.3 การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 

อธิบายนโยบายและเป้าหมายการจัดการด้าน

ความยั่งยืน การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วน

ได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ การจัดการ

ด้านความยัง่ยนืในมติสิิง่แวดล้อมและมติสิงัคม 

เช่น การรักษาสภาพแวดล้อม การประหยัด

พลังงาน และการสร้างความเป็นธรรมในการ

ด�าเนินธุรกิจ เป็นต้น

1.4 การวิเคราะห์และค�าอธิบายของ 

ฝ่ายจัดการ (Management Discussion and 

Analysis : MD&A) ให้เปิดเผยการวิเคราะห์

ผลการด�าเนินงานและฐานะการเงินในมุมมอง

ของฝ่ายจดัการ เพื่อให้ผูใ้ชข้้อมลูเขา้ใจถงึการ

เปลีย่นแปลงต่างๆ ทีเ่กิดขึน้ในการด�าเนินธุรกิจ 

เช่น การวิเคราะห์ผลกระทบและแนวโน้มของ

เศรษฐกิจ ภาพรวมของอุตสาหกรรม ผลการ

ด�าเนินงานของกิจการ บทรายงานและการ

วิเคราะห์ฐานะการเงิน เพื่ออธิบายโครงสร้าง

ทางการเงิน นโยบายด้านการเงิน และการ

เปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของกิจการ
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1.5 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�าคัญอื่น  

รวมถึง ข้อพิพาททางกฎหมาย ตลาดรอง  

และสถาบันการเงินที่ติดต่อประจ�า

ส่วนที่ 2 : การก�ากับดูแลกิจการ

2.1 การก�ากับดูแลกิจการ อธิบายถึง

จรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) 

นโยบายและแนวปฏบิตั ิการก�ากับดแูลกิจการ 

รวมถึงการเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีส่�าคญั

ของการก�ากับดูแลกิจการ

2.2 โครงสร้างการก�ากับดแูลกิจการ และ

ข้อมูลส�าคัญเก่ียวกับคณะกรรมการ คณะ-

กรรมการชดุย่อย ผู้บรหิาร พนักงาน และอืน่ๆ

2.3 รายงานผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญ

ด้านการก�ากับดูแลกิจการ เช่น ข้อมูลที่แสดง

ถึงบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการของ

บริษัท รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

เพือ่ส่งเสรมิให้บรษัิทมกีารก�ากับดแูลและระบบ

การควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลและมี

รายงานทางการเงินเชื่อถือได้

2.4 การควบคุมภายในและรายการ

ระหว่างกัน

ส่วนที่ 3 : งบการเงิน 

เป็นข้อมูลที่เก่ียวกับงบการเงินในรอบ-

บัญชี เช่น งบแสดงฐานะการเงิน งบก�าไร

ขาดทนุ งบก�าไรขาดทนุเบด็เสร็จ งบแสดงการ

เปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแส

เงินสด หมายเหตุประกอบงบการเงิน และ

นโยบายการบญัชีของกจิการ ซึ่งจัดท�าขึ้นตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ส่วนที่	4	:	 การรับรองความถูกต้อง

ของข้อมูล 

ให้กรรมการผูม้อี�านาจลงนามผูกพนับริษัท

ลงลายมอืชือ่พร้อมทัง้ประทบัตราบริษัท (ถ้าม)ี

สรปุ

รายงานทางการเงินจะมีขอบเขตของ 

การเปิดเผยข้อมูล 4 ประเภทใหญ่ ได้แก่            

1) งบการเงินพื้นฐาน 2) ข้อมูลเพิ่มเติม           

3) ข้อมูลอื่นของรายงานทางการเงิน และ        

4) ข้อมลูอืน่ทีอ่ยูน่อกเหนือรายงานทางการเงิน

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปีและ

รายงานประจ�าปีของบริษัทที่ออกหุ้นต้องมี

ข้อมูลตามแบบ 56-1 One Report ตาม

ประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนที่ ทจ. 

55/2563 เรื่อง หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และ         

วธีิการรายงานการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกับฐานะ

การเงินและผลการด�าเนินงานของบริษัทที่ 

ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 20)


