แบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
(แบบ 69-1)
บริ ษทั .......... (ชื่อไทย/อังกฤษของบริ ษทั ที่เสนอขายหลักทรัพย์) ……
เสนอขาย
......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
( - ให้ระบุลกั ษณะที่สาํ คัญของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย เช่น ประเภทหลักทรัพย์ จํานวน ราคาเสนอขายต่อหุ/หน่
น้ วย
และในกรณี ที่เป็ นการเสนอขายให้เฉพาะบุคคลที่กาํ หนด (placement) ให้ระบุบุคคลที่เสนอขายหลักทรัพย์
ในลักษณะดังกล่าวไว้ดว้ ย
- ให้ระบุรายละเอียดสําคัญอื่นของการเสนอ
ขายหลักทรัพย์ เช่น บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพ(เฉพาะกรณี
ย์
ผถู ้ ือหลักทรัพย์เดิม
นําหลักทรัพย์ออกเสนอขาย ) ที่ปรึ กษาทางการเงิน ผูจ้ ดั การการรับประกันการจําหน่าย ผูป้ ระกันการจําหน่าย
วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มีผลใช้บงั คับ เงื่อนไขการยกเลิกการเสนอขา ยกรณี ที่มี
จํานวนหลักทรัพย์ที่ขายได้นอ้ ยกว่าจํานวนหลักทรัพย์ข้ นั ตํ่าที่บริ ษทั กําหนด เหตุในการยกเลิกการเสนอขายหลักทรัพย์
และการจองซื้ อหลักทรัพย์ เป็ นต้น)
- ให้ มคี าเตือนผู้ลงทุนว่ า
“ก่อนตัดสิ นใจลงทุน ผูล้ งทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผูอ้ อกหลักทรัพย์
และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องเป็ นอย่างดี การมีผลใช้บงั คับ
ของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์น้ ี มิได้เป็ นการแสดงว่าคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรื อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
แนะนําให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรื อมิได้ประกันราคาหรื อผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
หรื อรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์น้ ีแต่อย่างใด
ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์น้ ีเป็ นความ
รับผิดชอบของผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์
หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มีขอ้ ความหรื อรายการที่เป็ นเท็จ หรื อขาดข้อความ
ที่ควรต้องแจ้งในสาระสําคัญ ผูถ้ ือหลักทรัพย์ที่ได้ซ้ื อหลักทรัพย์ไม่เกินหนึ่งปี นับแต่วนั ที่แบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายหลักทรัพย์มีผลใช้บงั คับและยังเป็ นเจ้าของหลักทรัพย์อยู่ มีสิทธิ เรี ยกร้องค่าเสี ยหายจากบริ ษทั หรื อ
เจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปี
นับแต่วนั ที่ได้รู้หรื อควรจะได้รู้วา่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์เป็ นเท็จหรื อขาดข้อความที่ควรต้องแจ้ง
ในสาระสําคัญ แต่ไม่เกินสองปี นับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลดังกล่าวมีผลใช้บงั คับ ”

-2- กรณีการเสนอขายที่มกี ารจัดสรรหุ้นส่ วนเกิน (green shoe option) ให้ มขี ้ อความดังนีด้ ้ วย
“บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์หรื อผูถ้ ือหุน้ เดิม(แล้วแต่กรณี) จะให้สิทธิ ผจู ้ ดั จําหน่ายหลักทรัพย์ซ้ื อหุน้ ภายหลัง
การเสนอขายหุน้ ที่จดั จําหน่าย เพื่อให้ผจู ้ ดั จําหน่ายหลักทรัพย์สามารถจัดสรรหุน้ ส่ วนเกินจํานวนได้ และ
การดําเนินการดังก ล่าวจะทําให้มีความต้องการซื้ อหลักทรัพย์มากขึ้นเมื่อราคาหลักทรัพย์ต่าํ กว่าราคาเสนอขาย
และหากราคาหลักทรัพย์สูงกว่าราคาเสนอขายอาจจะมีปริ มาณหลักทรัพย์ที่สามารถนํามาซื้ อขายได้มากขึ้น”
หมายเหตุ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1) นี้ เป็ นข้อมูลขั้นตํ่าที่บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์
(“บริ ษทั ”) ต้องเปิ ดเผย โดยขอให้บริ ษทั พิจารณาข้อแนะนํา คู่มือการจัดทํา หรื อแบบสอบทานการเปิ ดเผยข้อมูล
ในแบบ 69-1 ที่จดั ไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน (ถ้ามี) เพื่อประกอบการจัดทําด้วย ทั้งนี้ บริ ษทั สามารถใช้ขอ้ แนะนํา
คู่มือการจัดทํา หรื อแบบสอบทานการเปิ ดเผยข้อมูลสําหรับแบบ 56-1 ที่อยูบ่ นเว็บไซต์ของสํานักงาน เป็ นแนวทาง
ในการจัดทําข้อมูลในส่ วนที่ 2.2 ถึง 2.4 ของแบบ 69-1 ได้ เนื่องจากข้อมูลที่เปิ ดเผยส่ วนใหญ่ เป็ นข้อมูลในลักษณะ
เดียวกัน
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการบริ ษทั
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริ ษทั ย่อย
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกํากับดูแล
การปฏิบตั ิงานของบริ ษทั (compliance)
รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

ส่ วนที่ 1
ข้ อมูลสรุ ป (executive summary)
ให้สรุ ปสาระสําคัญของข้อมูลในส่ วนที่ 2 บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ และส่ วนที่ 3 การเสนอขาย
หลักทรัพย์โดยย่อ เพื่อให้ผลู ้ งทุนเข้าใจภาพรวมของการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์และ
หลักทรัพย์ที่เสนอขาย (ควรสรุ ปข้อมูลให้อยูภ่ ายใน 1 หน้ากระดาษ)
(ผู้ลงทุนควรอ่ านรายละเอียดข้ อมูลในส่ วนที่ 2 และ ส่ วนที่ 3 ก่ อนตัดสิ นใจจองซื ้อหลักทรั พย์ )

ส่ วนที่ 2 บริษัททีอ่ อกหลักทรัพย์
ส่ วนที่ 2.1
วัตถุประสงค์ การใช้ เงิน
บริ ษทั
ประกอบธุรกิจ
โดยมีที่ต้ งั สํานักงานใหญ่ที่
เลขทะเบียนบริ ษทั
Home Page (ถ้ามี)
โทรศัพท์
โทรสาร
มีวตั ถุประสงค์ในการนําเงินที่ได้จากการเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งนี้ประมาณ
ล้านบาท ไปใช้ดงั นี้
วัตถุประสงค์การใช้เงิน
จํานวนเงิน
ระยะเวลาที่ใช้เงินโดยประมาณ
1.
2.
3.

ส่ วนที่ 2.2
การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
ให้อธิ บายภาพรวมที่มาและลักษณะการประกอบธุรกิจของบริ ษทั หรื อกลุ่มบริ ษทั
ซึ่ งประกอบด้วยบริ ษทั บริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ร่ วม ที่ดาํ เนินงานอยูใ่ นปัจจุบนั หรื อกําลังจะดําเนินงาน
แล้วแต่กรณี โดยให้อธิ บายในประเด็นดังต่อไปนี้ดว้ ย
1.1 วิสยั ทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้ าหมาย หรื อกลยุทธ์ในการดําเนิ นงานของบริ ษทั หรื อ
กลุ่มบริ ษทั ในภาพรวม ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั กําหนด (ถ้ามี) โดยอธิ บายเท่าที่บริ ษทั เห็นว่าเหมาะสม
เพื่อให้ผลู ้ งทุนเข้าใจ และใช้เป็ นแนวทางในการติดตามทิศทางการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ต่อไป
ทั้งนี้ สําหรับการอธิ บายเป้ าหมายการดําเนินธุรกิจข้างต้น ให้อธิ บายเป้ าหมายการดําเนิน
ธุรกิจที่บริ ษทั มุ่งหวังไว้ในระยะเวลา 3-5 ปี ข้างหน้า (อาจเป็ นข้อมูลในเชิงตัวเลขหรื อไม่กไ็ ด้) และจะมีการ
อธิ บายความคืบหน้าของการดําเนินงานตามเป้ าหมายในการเปิ ดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในแบบ 56-1 ของแต่ละปี
เช่น บริ ษทั มีแผนที่จะมีส่วนแบ่งตลาดร้ อยละ 20 ภายใน 3 ปี ข้างหน้า หรื อบริ ษทั มีแผนที่จะพัฒนาเทคโนโลยี
การผลิตเพื่อลดต้นทุนการผลิตลงร้อยละ 10 ภายในปี นี้ เป็ นต้น
1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาํ คัญ
ให้อธิ บายประวัติความเป็ นมา และการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาํ คัญเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลงอํานาจในการควบคุม บริ ษทั และลักษณะการประกอบธุรกิจ ในปี ที่ผา่ นมาโดยสังเขป ทั้งนี้
หากบริ ษทั มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุน้ การจัดการ หรื อการประกอบธุรกิจ อย่างมี นัยสําคัญ
หรื อมีเหตุการณ์สาํ คัญอื่น (เช่น การควบรวมกิจการ ) ในช่วง 3 ปี ที่ผา่ นมา ให้อธิ บายการเปลี่ยนแปลง
ในเรื่ องดังกล่าวด้วย
ในกรณี ที่บริ ษทั มีการปรับโครงสร้างการดําเนินธุรกิจ อันเป็ นผลให้มีการได้มหรื
าอ
จําหน่ายไปซึ่ งทรัพย์สิน และประสงค์จะเปิ ดเผยราคาประเมินของทรัพย์สินนั้น ให้บริ ษทั เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
ทรัพย์สินที่มีการประเมินราคา และราคาประเมิน พร้อมทั้งแนบข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สิน
ดังกล่าวตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบ 4 ด้วย
1.3 โครงสร้างการถือหุน้ ของกลุ่มบริ ษทั
ในกรณี ที่บริ ษทั มีบริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ร่ วม ให้แสดงข้อมูลต่อไปนี้
- ให้อธิ บายนโยบายการแบ่งการดําเนินงานของบริ ษทั ในกลุ่ม
- ให้แสดงข้อมูลแผนภาพโครงสร้างการถือหุน้ ของกลุ่มบริ ษทั โดยให้ระบุสดั ส่ วน
การถือหุน้ และสัดส่ วนของสิ ทธิ ออกเสี ยง (ในกรณี ที่แตกต่างจากสัดส่ วนการถือหุน้ ) ไว้ดว้ ย และในกรณี ที่
การถือหุน้ ในบริ ษทั ย่อยเป็ นการตกลงร่ วมทุนกับกลุ่มธุรกิจอื่น ให้ระบุชื่อและสัดส่ วนการถือหุน้ ของ
ผูร้ ่ วมทุนนั้นด้วย (หากมีบริ ษทั ย่อย หรื อบริ ษทั ร่ วมจํานวนมาก อาจจัดรวมกันเป็ นกลุ่มธุรกิจก็ได้ )

-8- กรณี เป็ นบริ ษทั ที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ ในบริ ษทั อื่น (holding company)
ให้ระบุขนาดของบริ ษทั ที่ประกอบธุรกิจหลัก และขนาดของบริ ษทั อื่น โดยเปรี ยบเทียบกับขนาดของบริ ษทั ตาม
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง1ด้วย
1.4 ความสัมพันธ์กบั กลุ่มธุรกิจของผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ 2
ในกรณี ที่บริ ษทั หรื อกลุ่มบริ ษทั เป็ นบริ ษทั ในเครื อ หรื อเป็ นส่ วนหนึ่งของกลุ่มธุรกิจของ
ผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ และโดยสภาพการดําเนินธุรกิจหลักของบริ ษทั อาจต้องสัมพันธ์ พึ่งพิง 3 หรื อแข่งขันกับธุรกิจอื่น
ในกลุ่มธุรกิจของผูถ้ ือหุน้ ใหญ่อย่างมีนยั สําคัญ บริ ษทั ควรอธิ บายโครงสร้างหรื อสถานภาพนั้น รวมทั้งลักษณะ
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างกัน โดยควรแสดงแผนภาพโครงสร้างธุรกิจโดยรวมของผูถ้ ือหุน้ ใหญ่เท่าที่
ทําได้ดว้ ย พร้อมทั้งอธิ บายเหตุผลและโอกาสหรื อความจําเป็ นที่ตอ้ งมีการพึ่งพิงหรื อสนับสนุนระหว่างกัน
รวมทั้งความสําคัญเชิงกลยุทธ์ (positioning) ของบริ ษทั หรื อกลุ่มบริ ษทั ต่อกลุ่มธุรกิจของผูถ้ ือหุน้ ใหญ่
ในกรณี ที่โครงสร้างธุรกิจของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ในกลุ่มมีการแข่งขันกันอย่างมีนยั สําคัญ ควรอธิ บายให้ชดั เจน
ด้วยว่า บริ ษทั มีกลไกการรักษาสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุน้ ให้ได้รับความเป็ นธรรมหรื อ การบริ หารจัดการบริ ษทั จะเป็ นไป
เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของกิจการและผูถ้ ือหุน้ โดยรวมอย่างไร ทั้งนี้ เพื่อให้ผลู ้ งทุนเข้าใจภาพรวมการดําเนิน
ธุรกิจของบริ ษทั หรื อกลุ่มบริ ษทั
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
2.1 ในกรณี ที่บริ ษทั มีสายผลิตภัณฑ์หรื อกลุ่มธุรกิจมากกว่า 1 สาย หรื อ 1 กลุ่ม ให้ระบุ
สัดส่ วนรายได้จากแต่ละสายผลิตภัณฑ์หรื อกลุ่มธุรกิจ โดยอย่างน้อยให้แสดงสัดส่ วนรายได้ของสายผลิตภัณฑ์
หรื อกลุ่มธุรกิจที่มีมลู ค่าเกินกว่าร้อยละ10 ของรายได้รวมตามงบกําไรขาดทุนรวมของปี บัญชีล่าสุ ด ตามตาราง
ดังนี้ ทั้งนี้ ในกรณี ที่หมายเหตุประกอบงบการเงินของบริ ษทั ได้แสดงผลการดําเนินงานของแต่ละสายผลิตภัณฑ์
ไว้ครบถ้วนตามมาตรฐานการบัญชีวา่ ด้วยการเสนอข้อมูทางการเงิ
ล
นจําแนกตามส่ วนงานแล้ว อาจอธิ บาย
โครงสร้างรายได้เฉพาะปี ล่าสุ ดก็ได้ (เช่น บริ ษทั มีรายได้จากการประกอบธุรกิจ A ร้อยละ 65 และธุรกิจ B
ร้อยละ 35 พร้อมทั้งอธิ บายอ้างอิงถึง หมายเหตุประกอบงบการเงินที่เกี่ยวข้อง)

ตามที่กาํ หนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุน้
ที่ออกใหม่ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการพิจารณาขนาดของ
บริ ษทั ในส่วนที่เกี่ยวกับการอนุญาตให้บริ ษทั ที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ ในบริ ษทั อื่น (holding company)
เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่
2
ไม่ตอ้ งเปิ ดเผยข้อมูลในหัวข้อนี้ก็ได้ หากเป็ นกรณี ที่การดําเนินธุรกิจหลักของบริ ษทั มิได้มีความสัมพันธ์หรื อ
เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจอื่นของผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่อย่างมีนยั สําคัญ หรื อมีความสัมพันธ์กนั แต่เพียงครั้งคราว
เฉพาะธุรกรรม เช่น ใช้บริ การโฆษณา กูย้ มื เงิน เช่าทรัพย์สิน เป็ นต้น
3
ตัวอย่างของความสัมพันธ์หรื อพึ่งพิง เช่น การให้หรื อรับความช่วยเหลือทางการเงิน ทางเทคนิค หรื อการจัดหา
วัตถุดิบ การใช้ตราสิ นค้าร่ วมกัน เป็ นต้น
1
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โครงสร้ างรายได้ 1
สายผลิตภัณฑ์/
กลุ่มธุรกิจ

ดําเนิน
การโดย

%
การถือหุน้
ของบริ ษทั

ปี 25..
รายได้2

ปี 25..
%

รายได้2

ปี 25..
%

รายได้2

%

งวด
ล่าสุด
รายได้2

%

สายผลิตภัณฑ์/
กลุ่มธุรกิจที่ 1
สายผลิตภัณฑ์/
กลุ่มธุรกิจที่ 2
สายผลิตภัณฑ์/
กลุ่มธุรกิจที่ 3
รายได้อื่น3 (ถ้ามี)
รวม
100
100
100
100
1
กรณี ที่บริ ษทั ได้ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนเป็ นการทัว่ ไป (Initial public offering) ในช่วง 1 หรื อ 2 ปี ที่ผา่ นมา
ให้แสดงตารางโครงสร้างรายได้เฉพาะในช่วง 1 หรื อ 2 ปี ที่ผา่ นมา แล้วแต่กรณี
2
รายได้ ให้รวมถึงส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมตามวิธีส่วนได้เสี ยจากการลงทุนด้วย
3
ให้อธิบายลักษณะและสัดส่วนของรายได้อื่น ซึ่งหากรายได้อื่นใดมีสดั ส่วนที่มีนยั สําคัญ ให้อธิบายแยกออกมาด้วย

2.2 ให้อธิ บายข้อมูลดังต่อไปนี้แยกตามแต่ละสายผลิตภัณฑ์หรื อกลุ่มธุรกิจ (ตามตาราง
โครงสร้างรายได้) ทั้งนี้ ในการอธิ บายของแต่ละสายผลิตภัณฑ์หรื อกลุ่มธุรกิจ ให้มีขอ้ มูลอย่างน้อยตาม
ข้อ 2.2.1 ถึง 2.2.4 ดังนี้ (หากมีสายผลิตภัณฑ์เดียวอาจไม่ตอ้ งแยกหัวข้อนี้ โดยอาจอธิ บายไว้ภายใต้หวั ข้อ
ลักษณะการประกอบธุรกิจก็ได้)
2.2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ
ให้อธิ บายลักษณะผลิตภัณฑ์หรื อบริ การเพื่อให้ผลู ้ งทุนเข้าใจลักษณะธุรกิจ
ของบริ ษทั รวมทั้งปัจจัยสําคัญที่มีผลกระทบต่อโอกาสหรื อข้อจํากัดการประกอบธุรกิจ เช่น ใบอนุญาต
ให้ประกอบธุรกิจ สัมปทาน เป็ นต้น ทั้งนี้ ถ้ายังอยูร่ ะหว่างการได้รับการส่ งเสริ มการลงทุน ให้ระบุ
พร้อมทั้งอธิ บายลักษณะสิ ทธิ ประโยชน์ที่ได้รับด้วย
กรณี บริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อยประกอบธุรกิ จพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
ให้อธิ บายลักษณะโครงการที่มนี ัยสาคัญที่กาํ ลังดําเนินการอยูใ่ นปัจจุบนั ในแต่ละโครงการ เช่น ชื่อและที่ต้ งั
โครงการ ประเภทโครงการ กลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย จํานวนหน่วย พื้นที่ขาย/เช่า มูลค่าโครงการ ความคืบหน้า
การขาย ความคืบหน้าการพัฒนาโครงการ
2.2.2 การตลาดและการแข่งขัน
(ก) ให้อธิ บายนโยบายและลักษณะการตลาดของผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ
ที่สาํ คัญ เช่น กลยุทธ์การแข่งขัน (เช่น การแข่งขันด้วย ราคา การให้บริ การ การรับประกัน หรื อ คุณภาพสิ นค้า
ซึ่ งอาจอธิ บายในเชิงเปรี ยบเทียบกับคู่แข่งในภาพรวม โดยไม่จาํ เป็ นต้องเป็ นข้อมูลเชิงตัวเลข) ลักษณะลูกค้า

- 10 กลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย การจําหน่ายและช่องทางการจําหน่าย หากมีการส่ งผลิตภัณฑ์ออกไปจําหน่ายต่างประเทศ
ให้ระบุสดั ส่ วนการจําหน่ายในประเทศต่อการส่ งออกไปจําหน่ายต่างประเทศ ชื่อประเทศหรื อกลุ่มประเทศ
ที่จาํ หน่ายผลิตภัณฑ์หรื อบริ การด้วย
(ข) ให้อธิ บายสภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม จํานวนคู่แข่ง
โดยประมาณ ขนาดของบริ ษทั เมื่อเทียบกับคู่แข่ง สถานภาพและศักยภาพในการแข่งขันของบริ ษทั ชื่อคู่แข่ง
(โดยทัว่ ไปไม่จาํ เป็ นต้องเปิ ดเผย เว้นแต่ในกรณี ที่ในอุตสาหกรรมนี้มีค่แู ข่งเพียงรายเดียว หรื อน้อยรายที่เป็ น
ผูน้ าํ ตลาด) รวมทั้งแนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต
2.2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ
(ก) ให้อธิ บายลักษณะการจัดให้ได้มาซึ่ งผลิตภัณฑ์เพื่อจําหน่าย เช่น การผลิต
(จํานวนโรงงาน กําลังการผลิตรวม นโยบายการผลิตที่สาํ คัญ (ถ้ามี)) การจัดหาวัตถุดิบหรื อผลิตภัณฑ์
เพื่อจําหน่าย สภาพปัญหาเกี่ยวกับวัตถุดิบ (เช่น การขาดแคลนวัตถุดิบ ผลการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีต่อ
การใช้วตั ถุดิบ) จํานวนผูจ้ าํ หน่ายวัตถุดิบ รวมทั้งสัดส่ วนการซื้ อวัตถุดิบในประเทศและต่างประเทศ (ในกรณี
เป็ นสถาบันการเงิน ให้อธิ บายในเรื่ องแหล่งที่มาของเงิน ทุน และการให้กยู้ ืม)
(ข) หากกระบวนการผลิต หรื อการกําจัดวัตถุดิบเหลือใช้มีผลกระทบต่อ
สิ่ งแวดล้อม ให้อธิ บายการดําเนินการของบริ ษทั เพื่อลดผลกระทบในเรื่ องดังกล่าว (ในกรณี ที่มีรายจ่ายการลงทุน
ในการควบคุมสิ่ งแวดล้อมในระยะ 3 ปี ที่ผา่ นมา หรื อคาดว่าจะมีรายจ่ายดังกล่าวในอนาคต ให้ระบุดว้ ย) และ
ระบุวา่ ผลการปฏิบตั ิจริ งในระยะ 3 ปี ที่ผา่ นมาเป็ นไปตามที่กฎหมายกําหนดหรื อไม่ หากมีขอ้ พิพาทหรื อ
ถูกฟ้ องร้องเกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อมให้ระบุดว้ ย พร้อมทั้งอธิ บายแนวทางการแก้ไขข้อพิพาทดังกล่าว
2.2.4 งานที่ยงั ไม่ได้ส่งมอบ (เฉพาะกรณี ที่การประกอบธุรกิจมีลกั ษณะเป็ น
โครงการหรื อชิ้นงาน ซึ่ งแต่ละโครงการหรื อชิ้นงานมีมลู ค่าสูง และใช้เวลานานในการส่ งมอบงาน เช่น ธุรกิจ
ก่อสร้าง ธุรกิจต่อเรื อ เป็ นต้น)
ให้แสดงมูลค่างานที่ยงั ไม่ได้ส่งมอบ ณ วันหลังสุ ดที่เป็ นไปได้ หากเป็ น
โครงการที่มีมลู ค่าตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของรายได้รวมตามงบการเงินรวมของปี บัญชีล่าสุ ด ให้ระบุเป็ นรายชิ้น
ที่คาดว่าจะส่ งมอบในแต่ละช่วงเวลา
หมายเหตุ ในเรื่ องการระบุชื่อลูกค้าหรื อผูจ้ ดั จําหน่าย (supplier) ที่มีสดั ส่ วนเกินกว่าร้อยละ 30
ของรายได้รวมในระยะ 3 ปี ที่ผา่ นมา ซึ่ งเดิมกําหนดให้เป็ นข้อมูลที่ ตอ้ งเปิ ดเผยนั้น ตามแบบแสดงรายการ
ข้อมูลนี้ไม่บงั คับให้ตอ้ งระบุชื่อ แต่หากบริ ษทั มีการพึ่งพิงลูกค้าหรื อผูจ้ ดั จําหน่ายรายใดที่มีบทบาทสําคัญต่อ
การอยูร่ อดของบริ ษทั ก็ให้เปิ ดเผยเป็ นปัจจัยความเสี่ ยง โดยหากมีสดั ส่ วนเกินร้อยละ 30 ของรายได้รวมหรื อ
ยอดซื้ อรวม ตามแต่กรณี ตามงบการเงินรวม ก็ให้ระบุจาํ นวนราย ลักษณะความสัมพันธ์และประเภทของสิ นค้า
ที่ซ้ื อขาย อย่างไรก็ดี หากบริ ษทั มีการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับชื่อลูกค้าหรื อผูจ้ ดั จําหน่ายให้แก่บุคคลอื่น เช่น
ผูล้ งทุนหรื อนักวิเคราะห์ดา้ นหลักทรัพย์หรื อการลงทุน ก็ให้ระบุชื่อดังกล่า วไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลด้วย
เพื่อให้ผลู ้ งทุนมีขอ้ มูลเท่าเทียมกันด้วย
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ให้ระบุปัจจัยที่บริ ษทั เห็นว่า เป็ นความเสี่ ยงที่มีนยั สําคัญ ซึ่ งรวมถึง
- ความเสี่ ยงต่อการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั หรื อกลุ่มบริ ษทั ให้ระบุและอธิ บายปัจจัยที่
ฝ่ ายจัดการเห็นว่า อาจทําให้เกิดความเสี่ ยงอย่างมีนยั สําคัญต่อการประกอบธุรกิจ การดําเนินงาน ฐานะการเงิน
และผลการดําเนินงาน หรื อความดํารงอยูข่ องบริ ษทั หรื อกลุ่มบริ ษทั
- ความเสี่ ยงต่อการลงทุนของผูถ้ ือหลักทรัพย์ ให้ระบุและอธิ บายความเสี่ ยงที่อาจทําให้
ผูถ้ ือหลักทรัพย์ไม่ได้รับผลตอบแทนหรื อสิ ทธิ ที่ควรจะได้รับหรื อสูญเสี ยเงินลงทุนทั้งจํานวนหรื อบางส่ วน
ในการเปิ ดเผยปัจจัยความเสี่ ยงข้างต้น ให้ระบุเฉพาะปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อบริ ษทั
กลุ่มบริ ษทั หรื อผูถ้ ือหลักทรัพย์โดยตรง ไม่ใช่ความเสี่ ยงสําหรับการประกอบธุรกิจ หรื อการลงทุนทัว่ ไป
โดยให้อธิ บายถึงลักษณะความเสี่ ยง เหตุการณ์ที่เป็ นสาเหตุของความเสี่ ยง ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
(ถ้าประเมินผลกระทบเป็ นตัวเลขได้ให้ระบุดว้ ย) แนวโน้มหรื อความเป็ นไปได้ที่จะเกิดความเสี่ ยงดังกล่าว
นอกจากนี้ หากบริ ษทั มีมาตรการรองรับไว้เป็ นการเฉพาะและสามารถลดความเสี่ ยงได้อ ย่างมีนยั สําคัญแล้ว
บริ ษทั อาจอธิ บายเพิ่มเติมไว้ดว้ ยก็ได้
4. การวิจยั และพัฒนา
ให้อธิ บายนโยบายการวิจยั และพัฒนาในด้านต่างๆ เช่น ผลิตภัณฑ์ (พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
หรื อปรับปรุ งผลิตภัณฑ์เดิม) หรื อเทคโนโลยีการผลิต พร้อมทั้งแสดงรายจ่ายในระยะ 3 ปี ที่ผา่ นมาสําหรับ
การทําวิจยั และพัฒนาดังกล่าว กรณี ที่ไม่มี ให้ระบุวา่ ไม่มี พร้อมทั้งอธิ บายเหตุผลประกอบด้วย
5. ทรัพย์ สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
5.1 ให้อธิ บายลักษณะสําคัญของทรัพย์สินถาวรหลักที่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยใช้ในการ
ประกอบธุรกิจไม่วา่ จะมีกรรมสิ ทธิ์ ในทรัพย์สินนั้นหรื อไม่ (เช่น ที่ดิน อาคาร โรงงาน เครื่ องจักร โดยอาจ
แสดงยอดรวมของทรัพย์สินประเภทเดียวกันไว้ดว้ ยกัน โดยไม่ตอ้ งแยกแสดงเป็ นเครื่ องจักรแต่ละเครื่ อง
และไม่จาํ เป็ นต้องแยกแสดงเป็ นรายบริ ษทั ) ลักษณะกรรมสิ ทธิ์ และหากมีการทําสัญญาเช่าทรัพย์สินระยะยาว
ให้สรุ ปสาระสําคัญของสัญญาด้วย (เฉพาะในเรื่ องระยะเวลาการเช่าที่เหลือ และหน้าที่หรื อภาระผูกพันของ
บริ ษทั ตามสัญญานั้น (ถ้ามี)) ทั้งนี้ หากมีการใช้ทรัพย์สินใดเป็ นหลักประกันการกูย้ ืมเงิน ให้ระบุวงเงินของ
ภาระหลักประกันของทรัพย์สินนั้นด้วย
ในกรณี ที่บริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อยมีสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่สาํ คัญในการประกอบธุรกิจ
เช่น สิ ทธิ บตั ร สัมปทาน ลิขสิ ทธิ์ เครื่ องหมายการค้า ให้อธิ บายลักษณะสําคัญ เงื่อนไข รวมทั้งผลต่อ
การดําเนินธุรกิจและอายุสิทธิ ดงั กล่าว
5.2 ในกรณี ที่บริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อยประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ให้แสดงราคา
ประเมินของที่ดินหรื ออาคารที่มีไว้เพื่อขายด้วย (ไม่รวมทรัพย์สินส่ วนกลางของโครงการ) โดยให้ระบุชื่อ
บริ ษทั ประเมินมูลค่าทรัพย์สินและผูป้ ระเมินหลัก วันที่ประเมินราคา และราคาประเมินไว้ดว้ ย โดยในกรณี ที่
บริ ษทั เสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนเป็ นครั้งแรก ราคาประเมินดังกล่าวต้องจัดทําไว้ไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันยื่น
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รายการข้อมูล ให้ปรับราคาประเมินที่ดินหรื ออาคารดังกล่าวตามมูลค่างานที่ได้ส่งมอบให้ลกู ค้าแล้วด้วย ทั้งนี้
การประเมินราคาดังกล่าวต้องประเมินโดยบริ ษทั ประเมินมูลค่าทรัพย์สินและผูป้ ระเมินหลักที่อยูใ่ นบัญชีรายชื่อ
ที่ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน รวมถึงเป็ นการประเมินเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะด้วย
5.3 ให้อธิ บายนโยบายการลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม (เช่น ธุรกิจที่บริ ษทั จะลงทุน)
5.4 ในกรณี ที่บริ ษทั ประสงค์จะเปิ ดเผยราคาประเมินทรัพย์สิน เช่น บริ ษทั มีการปรับ
โครงสร้างการดําเนินธุรกิจ อันเป็ นผลให้มีการได้มาหรื อจําหน่ายไปซึ่ งทรัพย์สิน หรื อมีการตีราคาทรัพย์สิน
ใหม่ในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชี ให้บริ ษทั เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ ทรัพย์สินที่มีการประเมิน และราคาประเมิน
พร้อมทั้งแนบข้อมูลเกี่ยวกับ การประเมินราคาทรัพย์สินดังกล่าว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 4
6. โครงการในอนาคต (future plan)
ในกรณี ที่บริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อยมีโครงการในอนาคต ให้อธิ บายลักษณะโครงการ ผลตอบแทน
ที่คาดว่าจะได้รับ รวมทั้งปัจจัยที่อาจทําให้โครงการไม่สามารถดําเนินไปตามแผนได้
7. ข้ อพิพาททางกฎหมาย
ให้อธิ บายโดยสังเขปถึงข้อพิพาททางกฎหมาย ซึ่ งบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อยเป็ นคู่ความ
หรื อคู่กรณี โดยที่คดีหรื อข้อพิพาทยังไม่สิ้นสุ ด ทั้งนี้ ให้อธิ บายเฉพาะ (1) คดีที่อาจมีผลกระทบด้านลบต่อ
สิ นทรัพย์ของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อยที่มีจาํ นวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ณ วันสิ้ นปี บัญชีล่าสุ ด
ทั้งนี้ กรณี ที่ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ติดลบ ให้อธิ บายเฉพาะคดีที่มีจาํ นวนสูงกว่าร้อยละ 10 ของสิ นทรัพย์หมุนเวียน
ณ วันสิ้ นปี บัญชีล่าสุ ด (2) คดีที่กระทบต่อการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อยอย่างมีนยั สําคัญ
แต่ไม่สามารถประเมินผลกระทบเป็ นตัวเลขได้ และ (3) คดีที่มิได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริ ษทั
หรื อบริ ษทั ย่อย โดยไม่ตอ้ งอธิ บายคดีที่เป็ นส่ วนหนึ่งของการประกอบธุรกิจปกติ เช่น การฟ้ องบังคับชําระหนี้
จากลูกค้าในกรณี ที่บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์เป็ นสถาบันการเงิน เป็ นต้น
ในการอธิ บายข้อพิจารณาข้างต้น ให้ระบุถึงศาลที่กาํ ลังพิจารณาคดี วันเริ่ มคดี คู่ความและ
มูลคดี และความคืบหน้าของคดี และความเห็นของบริ ษทั เกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นของคดีหรื อข้อพิพาท
ต่อการดําเนินงานของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย และให้ระบุกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องที่เป็ นคู่ความกับ
บริ ษทั ด้วย
8. ข้ อมูลสาคัญอืน่
ให้ระบุขอ้ มูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสิ นใจของผูล้ งทุนอย่างมีนยั สําคัญ หากบริ ษทั
เห็นว่า มีขอ้ มูลอื่นที่จาํ เป็ นซึ่ งเป็ นประโยชน์หรื ออาจมีผลกระทบต่อการตัดสิ นใจของผูล้ งทุนอย่างมีนยั สําคัญ
หรื อเพื่อความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงข้อมูลของผูล้ งทุนทุกกลุ่ม โดยบริ ษทั ยังคงมีหน้าที่ และความรับผิดชอบ
ในการเปิ ดเผยข้อมูลให้ถกู ต้อง และไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งให้ผลู ้ งทุนทราบเพื่อประกอบการตัดสิ นใจ
ลงทุน

ส่ วนที่ 2.3
การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
9. ข้ อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น
9.1 จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ว
(1) บริ ษทั มีทุนจดทะเบียน
ล้านบาท เรี ยกชําระแล้ว
ล้านบาท
แบ่งเป็ นหุน้ สามัญ
หุน้ หุน้ บุริมสิ ทธิ
หุน้ (ถ้ามี) มูลค่าหุ น้ ละ
บาท
ในกรณี ที่บริ ษทั มีหลักทรัพย์ไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อื่น ให้ระบุ
ชื่อตลาดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนนั้นด้วย
(2) ในกรณี ที่บริ ษทั มีหุน้ ประเภทอื่นที่มีสิทธิ หรื อเงื่อนไขแตกต่างจากหุน้ สามัญ เช่น
หุน้ บุริมสิ ทธิ ให้อธิ บายลักษณะสําคัญของหลักทรัพย์ เช่น จํานวน มูลค่า และสิ ทธิ และเงื่อนไขที่แตกต่างจาก
หุน้ สามัญ ลักษณะบุคคลที่ถือหุน้ บุริมสิ ทธิ ดงั กล่าว เป็ นต้น ทั้งนี้ หากบุคคลนั้นเป็ นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ให้ระบุรายชื่อและจํานวนที่แต่ละรายถือด้วย
(3) ในกรณี ที่บริ ษทั มีโครงการออกและเสนอขายหุน้ หรื อหลักทรั พย์แปลงสภาพให้
กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนซึ่ งเป็ นคนต่างด้าว (Thai Trust Fund) หรื อมีการออกตราสารแสดงสิ ทธิ ในผลตอบแทน
ที่เกิดจากหลักทรัพย์อา้ งอิง (NVDR) ที่มีหุน้ ของบริ ษทั นั้นเป็ นหลักทรัพย์อา้ งอิง ให้ระบุจาํ นวนหุน้ พร้อมทั้ง
อธิ บายถึงผลกระทบต่อสิ ทธิ ในการออกเสี ยงของผูถ้ ือหุน้ อันเนื่องมาจากการที่กองทุนรวมหรื อผูอ้ อก NVDR
ดังกล่าวไม่ใช้สิทธิ ออกเสี ยงในการประชุมผูถ้ ือหุน้
9.2 ผูถ้ ือหุน้
(1) รายชื่อผูถ้ ือหุน้ ใหญ่
ให้ระบุรายชื่อกลุ่มผูถ้ ือหุน้ ดังต่อไปนี้ พร้อมทั้งจํานวนหุน้ ที่ถือและสัดส่ วน
การถือหุน้ ล่าสุ ด ทั้งนี้ ให้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ ี่เกี่ยวข้องและผูถ้ ือหุน้ ที่อยูภ่ ายใต้ผมู ้ ีอาํ นาจควบคุมเดียวกัน
เป็ นกลุ่มเดียวกัน
(ก) กลุ่มผูถ้ ือหุน้ ที่ถือหุน้ สูงสุ ด 10 รายแรก
(ข) กลุ่มผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิ พลต่อการกําหนดนโยบายการจัดการ
หรื อการดําเนินงานของบริ ษทั อย่างมีนยั สําคัญ (เช่น มีการส่ งบุคคลเข้าเป็ นกรรมการที่มีอาํ นาจจัดการ
(authorized director))
ในกรณี ที่รายชื่อกลุ่มผูถ้ ือหุน้ ที่ปรากฏดังกล่าวข้างต้น ยังไม่แสดงถึงบุคคล
ที่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่แท้จริ ง เช่น รายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่แสดงไว้เป็ น holding company หรื อ nominee account
ให้ระบุชื่อบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลหลักที่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่แท้จริ ง รวมทั้งธุรกิจหลักของบุคคลดังกล่าวด้วย
เว้นแต่จะมีเหตุอนั สมควรที่ทาํ ให้ไม่อาจทราบผูถ้ ือหุน้ ที่แท้จริ งได้
(2) ในกรณี ที่บริ ษทั มีการประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ ในบริ ษทั อื่น (holding company)
ให้แสดงข้อมูลผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ย่อยที่เป็ นธุรกิจหลักตามแนวทางที่กาํ หนดไว้ใน (1) ด้วย
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ในกรณี ที่กลุ่มผูถ้ ือหุน้ ใหญ่มีขอ้ ตกลงระหว่างกัน ในเรื่ องที่มีผลกระทบต่อ
การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรื อการบริ หารงานของบริ ษทั โดยข้อตกลงดังกล่าวมีบริ ษทั ร่ วมลงนามด้วย
ให้ระบุ พร้อมทั้งอธิ บายสาระสําคัญที่มีผลต่อการดําเนินงานของบริ ษทั
9.3 การออกหลักทรัพย์อื่น
(1) กรณี ที่บริ ษทั มีหลักทรัพย์แปลงสภาพ เช่น ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ในการซื้ อหุน้
หุน้ กูแ้ ปลงสภาพ ให้อธิ บายลักษณะสําคัญของหลักทรัพย์ เช่น ประเภท อายุ อัตราดอกเบี้ย อัตราและ
ราคาแปลงสภาพ จํานวนหุน้ ที่ออกเพื่อรองรับการแปลงสภาพ จํานวนและมูลค่าที่เสนอขาย จํานวนและ
มูลค่าที่ยงั ไม่ได้ใช้สิทธิ แปลงสภาพ จํานวนและมูลค่าที่ยงั ไม่ได้ไถ่ถอน วันครบกําหนดไถ่ถอน หลักประกัน
และเงื่อนไขอื่นที่เป็ นสาระสําคัญ เช่น การให้สิทธิ ไถ่ถอนหุน้ กูแ้ ปลงสภาพก่อนครบกําหนด (put option
และ call option) เป็ นต้น
(2) กรณี ที่บริ ษทั มีหลักทรัพย์ที่เป็ นตราสารหนี้ เช่น หุน้ กู้ ตัว๋ เงิน ให้อธิ บาย
ลักษณะสําคัญของหลักทรัพย์ดงั กล่าว เช่น ประเภทหุน้ กู้ หรื อตัว๋ เงิน จํานวนและมูลค่าที่ยงั ไม่ได้ไถ่ถอน
วันครบกําหนดไถ่ถอน หลักประกัน เงื่อนไขอื่นที่เป็ นสาระสําคัญ เช่น การให้สิทธิ ไถ่ถอนหุน้ กูห้ รื อตัว๋ เงิน
ก่อนครบกําหนด (put option และ call option) เงื่อนไขในการกูย้ ืมเงิน เป็ นต้น และการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
ครั้งหลังสุ ดของหุน้ กูห้ รื อตัว๋ เงิน ผูอ้ อกหุน้ กูห้ รื อตัว๋ เงิน หรื อผูค้ ้ าํ ประกันการชําระหนี้ตามตราสาร แล้วแต่กรณี
9.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ให้ระบุนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริ ษทั ที่จะจ่ายให้ผถู ้ ือหุน้ รวมทั้งนโยบาย
ที่บริ ษทั ย่อยจะจ่ายเงินปันผลให้บริ ษทั ด้วย
10. โครงสร้ างการจัดการ
10.1 คณะกรรมการ
ให้ระบุรายชื่อของกรรมการและผูม้ ีอาํ นาจควบคุมบริ ษทั (ถ้ามี) และหากกรรมการ
รายใดเป็ นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ หรื อกรรมการในชุดอื่นใดของบริ ษทั ให้ระบุให้ชดั เจน
นอกจากนี้ ให้ระบุจาํ นวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ และจํานวนครั้งที่กรรมการแต่ละรายเข้าประชุม
คณะกรรมการบริ ษทั ในปี ที่ผา่ นมา
ในกรณี ที่เป็ นบริ ษทั ที่ประกอบกิจการโดยการถือหุน้ ในบริ ษทั อื่น (holding company)
ให้ระบุขอ้ มูลของกรรมการและผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อยที่เป็ นบริ ษทั ที่ประกอบธุรกิจหลัก ตามแนวทาง
ข้างต้นด้วย
ทั้งนี้ ให้แนบข้อมูลของกรรมการและผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยที่เป็ น
บริ ษทั ที่ประกอบธุรกิจหลักตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบ 1 และแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ
ของบริ ษทั ย่อยตามเอกสารแนบ 2 ด้วย
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ให้ระบุรายชื่อและตําแหน่งของผูบ้ ริ หารของบริ ษทั พร้อมทั้งแสดงแผนภาพโครงสร้าง
ภายในบริ ษทั (organization chart) ในกรณี ที่เป็ นบริ ษทั ที่ประกอบกิจการโดยการถือหุน้ ในบริ ษทั อื่น (holding
company) ให้ระบุรายชื่อและตําแหน่งของผูบ้ ริ หาร รวมถึงแผนภาพโครงสร้างภายใน ของบริ ษทั ย่อยที่เป็ น
บริ ษทั ที่ประกอบธุรกิ จหลักด้วย
ทั้งนี้ ให้แนบข้อมูลของผูบ้ ริ หารของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยที่เป็ นบริ ษทั ที่ประกอบ
ธุรกิจหลักตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบ 1 ด้วย
10.3 เลขานุการบริ ษทั
ให้ระบุชื่อของเลขานุการบริ ษทั พร้อมทั้งแนบข้อมูลของเลขานุการบริ ษทั ตาม
รายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบ 1 ด้วย
10.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร : ให้อธิ บายในประเด็นดังนี้
(1) ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
(ก) ให้แสดงค่าตอบแทนของกรรมการบริ ษทั แต่ละรายในปี ที่ผา่ นมา โดยให้
ระบุเฉพาะค่าตอบแทนในฐานะกรรมการเท่านั้น ในกรณี กรรมการได้รับค่าตอบแทนในฐานะผูบ้ ริ หาร
ตาม (ข) ด้วย ให้แยกระบุค่าตอบแทนไว้ใน (ข) และให้อธิ บายลักษณะค่าตอบแทนด้วย (เช่น ค่าตอบแทน
กรรมการรายนาย ก เท่ากับ xx บาท ในปี 25xx โดยเป็ นค่าตอบแทนในรู ปเบี้ยประชุมและบําเหน็จกรรมการ
ซึ่ งแปรตามผลการดําเนินงานของบริ ษทั เป็ นต้น )
ทั้งนี้ ในกรณี ที่กรรมการอิสระของบริ ษทั เป็ นกรรมการอิสระของบริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อย หรื อบริ ษทั ย่อยลําดับเดียวกัน ให้แสดงค่าตอบแทนรวมที่กรรมการอิสระแต่ละรายได้รับจาก
บริ ษทั ดังกล่าวในปี ที่ผา่ นมาด้วย
(ข) ให้แสดงค่าตอบแทนรวมและจํานวนรายของกรรมการบริ หารและผูบ้ ริ หาร
ของบริ ษทั ในปี ที่ผา่ นมา และให้อธิ บายลักษณะค่าตอบแทนด้วย (ในข้อนี้ คําว่า “ผูบ้ ริ หาร” ให้หมายความว่า
ผูจ้ ดั การ ผูบ้ ริ หารสี่ รายแรกต่อจากผูจ้ ดั การลงมา และผูบ้ ริ หารรายที่สี่ทุกราย โดยไม่รวมถึงผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี
หรื อการเงินหากตําแหน่งผูจ้ ดั การฝ่ ายไม่ได้อยูใ่ นระดับเดียวกันกับผูบ้ ริ หารรายที่สี่)
ในกรณี ที่ค่าตอบแทนในปี ที่ผา่ นมาไม่สะท้อนค่าตอบแทนที่แท้จริ ง (เช่น
มีการตั้งผูบ้ ริ หารใหม่จาํ นวนมากในปี ปัจจุบนั ) ให้ประมาณค่าตอบแทนดังกล่าวสําหรับปี ปัจจุบนั ด้วย
(2) ค่าตอบแทนอื่น (ถ้ามี)
ให้แสดงค่าตอบแทนอื่นและอธิ บายลักษณะของค่าตอบแทนนั้น เช่น
โครงการให้สิทธิ ซ้ื อหุน้ หรื อหลักทรัพย์แปลงสภาพแก่กรรมการและผูบ้ ริ หาร (อธิ บายหลักเกณฑ์และวิธีการ
จัดสรรหลักทรัพย์ดงั กล่าว และสัดส่ วนการได้รับหุน้ ของกรรมการและผูบ้ ริ หารเมื่อเทียบกับจํานวนหุน้ หรื อ
โครงการทั้งหมด) รวมทั้งเงิ นกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ทั้งนี้ ให้เป็ นไปตามแนวทางที่กาํ หนดไว้ใน (1)
ทั้งนี้ สําหรับบริ ษทั ที่ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุน้ ในบริ ษทั อื่น (holding company)
ให้แสดงค่าตอบแทนและจํานวนรายของกรรมการและผูบ้ ริ หารทุกคนของบริ ษทั ย่อยที่เป็ นบริ ษทั ที่ประกอบ
ธุรกิจหลักในปี ที่ผา่ นมาตามแนวทางข้างต้นด้วย

- 16 10.5 บุคลากร : ให้แสดงจํานวนพนักงานทั้งหมด และจํานวนพนักงานในแต่ละ
สายงานหลัก และในกรณี ที่บริ ษทั มีการเปลี่ยนแปลงจํานวนพนักงานอย่างมีนยั สําคัญ หรื อมีขอ้ พิพาท
ด้านแรงงานที่สาํ คัญในระยะ 3 ปี ที่ผา่ นมา ให้อธิ บายเหตุผลและนโยบายในเรื่ องดังกล่าว นอกจากนี้
ให้แสดงผลตอบแทนรวมของพนักงานและอธิ บายลักษณะผลตอบแทนนั้น (เช่น เป็ นเงินเดือน โบนัส
และเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เป็ นต้น) รวมทั้งอธิ บายนโยบายในการพัฒนาพนักงาน
11. การกากับดูแลกิจการ
ให้บริ ษทั อธิ บายการดําเนินการหรื อการปฏิบตั ิก ารเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่มีสาระ
สําคัญอย่างน้อยในเรื่ องดังต่อไปนี้ และในกรณี ที่บริ ษทั มิได้มีการปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
สําหรับบริ ษทั จดทะเบียนที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนดในเรื่ องใด ให้ระบุเรื่ องที่ไม่ปฏิบตั ิ
พร้อมทั้งแสดงเหตุผลประกอบด้วย ทั้งนี้ ในการแสดงเหตุผลประกอบดังกล่าว บริ ษทั อาจเลือกใช้วิธีอา้ งอิง
ไปยังคําอธิ บายที่เกี่ยวข้องในหัวข้ออื่น หรื อรายงานอื่นที่เปิ ดเผยต่อประชาชนทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ก็ได้
11.1 นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
ในกรณี ที่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีการกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ
ให้ระบุไว้ดว้ ย (ถ้ามี)
11.2 คณะกรรมการชุดย่อย
(1) ให้อธิ บายโครงสร้างกรรมการบริ ษทั ว่า ประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อย
ทั้งหมดกี่ชุด เช่น คณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกําหนด
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร เป็ นต้น และขอบเขตอํานาจหน้าที่ของกรรมการแต่ละชุด
(2) ให้ระบุรายชื่อกรรมการตรวจสอบที่มีความรู ้และประสบการณ์ในการสอบทาน
งบการเงินของบริ ษทั และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของกรรมการรายดังกล่าวด้วย
11.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสูงสุ ด
(1) กรรมการอิสระ
- ให้ระบุหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ ได้แก่ คุณสมบัติ
และกระบวนการสรรหา
- หากในรอบระยะเวลาบัญชี ที่ผา่ นมา กรรมการอิสระมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
หรื อการให้บริ การทางวิชาชีพ หรื อบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็ นกรรมการอิสระมีหรื อเคยมีความสัมพันธ์
ทางธุรกิจหรื อการให้บริ การทางวิชาชีพ ในมูลค่าเกินกว่าหลักเกณฑ์ที่กาํ หนด 4 ให้บริ ษทั เปิ ดเผยลักษณะ
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรื อการให้บริ การทางวิชาชีพ ที่ทาํ ให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กาํ หนด เหตุผลและความจําเป็ นที่ยงั คงหรื อแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็ นกรรมการอิสระ รวมทั้ง
ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั ที่เห็นว่า การเป็ นกรรมการอิสระของบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อ
การปฏิบตั ิหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็ นอิสระ
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- 17 (2) การสรรหากรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสูงสุ ด : ให้ระบุวา่ วิธีการคัดเลือกบุคคล
ที่จะแต่งตั้งเป็ นกรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสูงสุ ดผ่านคณะกรรมการสรรหา (nominating committee) หรื อไม่
จํานวนกรรมการที่มาจากผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่แต่ละกลุ่ม (ถ้ามี) และให้อธิ บายสิ ทธิ ของผูล้ งทุนรายย่อยในการแต่งตั้ง
กรรมการ (ให้ระบุวา่ การแต่งตั้งกรรมการใช้วิธีที่ผถู ้ ือหุน้ สามารถแบ่งคะแนนเสี ยงของตนในการเลือกตั้ง
กรรมการเพื่อให้ผใู ้ ดมากน้อยตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจํากัด (cumulative voting) หรื อวิธีการแต่งตั้ง
กรรมการแต่ละรายต้องได้รับคะแนนเสี ยงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้
ซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง)
11.4 การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม
ให้บริ ษทั ไม่วา่ จะมีลกั ษณะเป็ นบริ ษทั ที่ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุน้ ในบริ ษทั อื่น
(holding company) หรื อเป็ นบริ ษทั ทัว่ ไปให้เปิ ดเผยข้อมูลที่มีสาระสําคัญดังต่อไปนี้
(1) ให้อธิ บายว่าคณะกรรมการบริ ษทั มีกลไกในการกํากับดูแลที่ทาํ ให้สามารถควบคุม
ดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดําเนินงานของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ใน
เงินลงทุนของบริ ษทั อย่างไร เช่น
- มีการส่ งบุคคลเพื่อเป็ นตัวแทนของบริ ษทั ไปเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อ
ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม ในบริ ษทั ดังกล่าวอย่างน้อยตามสัดส่ วนการถือหุน้ หรื อไม่ อย่างไร พร้อมทั้ง ให้อธิ บายว่า
บริ ษทั มีระเบียบปฏิบตั ิหรื อข้อกําหนดของบริ ษทั ที่ทาํ ให้การส่ งตัวแทนดังกล่าวจะต้องได้รับมติ เห็นชอบจาก
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั หรื อไม่ อย่างไร
- การกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ที่เป็ นตัวแทนของบริ ษทั ในบริ ษทั ดังกล่าวในการควบคุมหรื อมีส่วนร่ วมในการกําหนดนโยบายที่สาํ คัญ
ต่อการดําเนินธุรกิจ
- กลไกในการกํากับดูแลที่มีผลให้การเปิ ดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการ
ดําเนินงาน การทํารายการระหว่างบริ ษทั ดังกล่าวกับบุคคลที่เกี่ยวโยง การได้มาหรื อจําหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ หรื อ
การทํารายการสําคัญอื่นใดของบริ ษทั ดังกล่าว ให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ
การเปิ ดเผยข้อมูลและการทํารายการในลักษณะดังกล่าวข้างต้นในทํานองเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริ ษทั
- การกําหนดระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอใน
บริ ษทั ย่อยที่เป็ นบริ ษทั ที่ประกอบธุรกิจหลัก และกลไกอื่นในการกํากับดูแลบริ ษทั ย่อยดังกล่าว เช่น การอนุมตั ิ
การเพิ่มทุนหรื อลดทุน การเลิกบริ ษทั ย่อย เป็ นต้น
ในกรณี ที่เป็ นบริ ษทั ที่ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุน้ ในบริ ษทั อื่น (holding
company) ให้อธิ บายกลไกการกํากับดูแลข้างต้น พร้อมทั้งระบุวา่ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 5 หรื อไม่
อย่างไร ด้วย
(2) ให้เปิ ดเผยข้อตกลงระหว่างบริ ษทั กับผูถ้ ือหุน้ อื่นในการบริ หารจัดการบริ ษทั ย่อย
และบริ ษทั ร่ วม (shareholders’ agreement) (ถ้ามี) โดยให้เปิ ดเผยเฉพาะบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมที่มีนยั สําคัญ
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- 18 ต่อการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั และเป็ นข้อตกลงที่มีผลอย่างมีสาระสําคัญต่อการบริ หารงาน หรื อมีอาํ นาจ
ควบคุม หรื อการแบ่งผลตอบแทนนอกเหนือจากผลตอบแทนตามสัดส่ วนการถือหุน้ ปกติ
11.5 การดูแลเรื่ องการใช้ขอ้ มูลภายใน :
ให้อธิ บายว่าบริ ษทั มีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผูบ้ ริ หารในการนําข้อมูล
ภายในของบริ ษทั ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งเพื่อการซื้ อขายหลักทรัพย์โดยเฉพาะในช่วง 1 เดือน
ก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ ต่อสาธารณชนหรื อไม่อย่างไร (เช่น การกําหนดให้กรรมการและผูบ้ ริ หารรายงาน
การซื้ อขายหลักทรัพย์ และมาตรการลงโทษหากบริ ษทั พบว่า มีการนําข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
เป็ นต้น) เพื่อให้ผลู ้ งทุนเห็นภาพว่าบริ ษทั มีมาตรการป้ องกันการที่กรรมการและผูบ้ ริ หารใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลภายในอย่างไร
11.6 ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี
ให้แสดงค่าตอบแทนที่ผสู ้ อบบัญชี สํานักงานสอบบัญชีที่ผสู ้ อบบัญชีสงั กัด และ
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกับผูส้ อบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชีที่ผสู ้ อบบัญชีสงั กัด ได้รับจากบริ ษทั
และบริ ษทั ย่อย โดยให้ระบุแยกเป็ น
(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)
(2) ค่าบริ การอื่น (non-audit fee)
การเปิ ดเผยค่าบริ การอื่นให้แสดงข้อมูลของค่าบริ การอื่นที่ได้จ่ายไปแล้ว
ในรอบปี บัญชีที่ผา่ นมา และค่าบริ การอื่นที่จะต้องจ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยงั ให้บริ การ
ไม่แล้วเสร็ จในรอบปี บัญชีที่ผา่ นมา และประเภทของการให้บริ การอื่น
หมายเหตุ
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกับผูส้ อบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชีที่ผสู ้ อบบัญชี
สังกัด ให้รวมถึง
(ก) คู่สมรสและบุตรที่ยงั ต้องพึ่งพิงหรื ออยูใ่ นอุปการะของผูส้ อบบัญชี
(ข) กิจการที่มีอาํ นาจควบคุมสํานักงานสอบบัญชี กิจการที่ถกู ควบคุมโดย
สํานักงานสอบบัญชี และกิจการที่อยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับสํานักงานสอบบัญชี ไม่วา่ จะเป็ น
โดยทางตรงหรื อทางอ้อม
(ค) กิจการที่อยูภ่ ายใต้อิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสําคัญของสํานักงานสอบบัญชี
(ง) หุน้ ส่ วนหรื อเทียบเท่าของสํานักงานสอบบัญชี
(จ) คู่สมรสและบุตรที่ยงั ต้องพึ่งพิงหรื ออยูใ่ นอุปการะของบุคคลตาม (ง)
(ฉ) กิจการที่ผสู ้ อบบัญชี บุคคลตาม (ก) (ง) หรื อ (จ) มีอาํ นาจควบคุมหรื อ
มีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสําคัญ ไม่วา่ จะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม
เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาลักษณะของการควบคุมหรื อการมีอิทธิ พล
อย่างเป็ นสาระสําคัญที่จะเข้าข่ายเป็ นบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกับผูส้ อบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชี
ข้างต้น ให้นาํ นิยามตามมาตรฐานการบัญชีวา่ ด้วยเรื่ องการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกันมาใช้บงั คับ

- 19 11.7 การปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่ องอื่น ๆ
ให้อธิ บายว่าที่ผา่ นมาบริ ษทั มีการปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสาํ หรับ
บริ ษทั จดทะเบียนตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนดในเรื่ องอื่น ๆ นอกจากเรื่ อง
ที่เปิ ดเผยไว้ขา้ งต้นหรื อไม่ หากมีเรื่ องใดที่บริ ษทั มิได้มีการปฏิบตั ิตามหลักการดังกล่าว ให้ระบุเรื่ องที่
ไม่ปฏิบตั ิน้ นั พร้อมทั้งแสดงเหตุผลประกอบ ทั้งนี้ ในการแสดงเหตุผลประกอบดังกล่าว บริ ษทั อาจเลือกใช้วิธี
อ้างอิงไปยังคําอธิ บายที่เกี่ยวข้องในหัวข้ออื่น หรื อรายงานอื่นที่เปิ ดเผยต่อประชาชนทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ก็ได้
12. ความรับผิดชอบต่ อสั งคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)
ให้เปิ ดเผยนโยบายและการดําเนินงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ที่แสดงถึงความรับผิดชอบ
ต่อสังคม สิ่ งแวดล้อม เพื่อความยัง่ ยืนของกิจการและสังคมโดยรวม ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่งในการดําเนินธุรกิจปกติ
(in-process) ตั้งแต่การกําหนดวิสยั ทัศน์ เป้ าหมาย กลยุทธ์ การประเมินความเสี่ ยงในการประกอบธุรกิจ และ
สะท้อนออกมาในการดําเนินงาน เช่น การออกแบบผลิตภัณฑ์ การจัดหาวัตถุดิบ การออกแบบกระบวนการผลิต
การปฏิบตั ิต่อพนักงานลูกจ้าง การแข่งขัน การปฏิบตั ิต่อลูกค้า ฯลฯ โดยอย่างน้อย ควรมีการดูแลติดตาม
ให้เป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และให้เปิ ดเผยข้อเท็จจริ งกรณี ที่บริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อยมีการดําเนินธุรกิจที่มี
ผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคมในช่วงปี ที่ผา่ นมา พร้อมทั้งอธิ บายเหตุผล ผลกระทบต่อบริ ษทั หรื อ
บริ ษทั ย่อย การแก้ไข และแนวทางตรวจสอบป้ องกันในอนาคตด้วย
ส่ วนกรณี ที่บริ ษทั มีการบริ จาคช่วยเหลือสังคมในรู ปแบบต่าง ๆ ที่นอกเหนือจากการดําเนิน
ธุรกิจปกติ (after process) ซึ่ งเป็ นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม บริ ษทั อาจเปิ ดเผยกรณี ดงั กล่าวไว้ดว้ ย
ก็ได้ โดยให้แยกจากเรื่ องความรับผิดชอบต่อสังคมที่เป็ นส่ วนหนึ่งในการดําเนินธุรกิจปกติของบริ ษทั หรื อ
บริ ษทั ย่อย
แนวปฏิบตั ิ ในการเปิ ดเผยข้อมูลและจัดทํารายงานตามหัวข้อนี้
แนวทางเกี่ยวกับ “ความรับผิดชอบต่อสังคม”
เนื่องจากคําว่า “ความรับผิดชอบต่อสังคม” มีความหมายกว้าง การเปิ ดเผยข้อมูลในหัวข้อนี้
จึงให้คาํ นึงถึงแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่ จดั ทําโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ซึ่ งปัจจุบนั กําหนดหลักการไว้ดงั นี้ (“หลักการ 8 ข้อ”)6
(1) การประกอบกิจการด้วยความเป็ นธรรม
(2) การต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่
(3) การเคารพสิ ทธิ มนุษยชน
(4) การปฏิบตั ิต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม
6

หลักการตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่จดั ทําโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมี 10 ข้อ
หลักการ 8 ข้อข้างต้น คือ หลักการ 10 ข้อดังกล่าวที่ไม่รวม 2 หัวข้อ คือ การกํากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งได้กาํ หนดให้
เปิ ดเผยแยกต่างหากภายใต้หวั ข้อ “การกํากับดูแลกิจการ” ของแบบแสดงรายการข้อมูลนี้แล้ว และหัวข้อรายงาน
ด้านสังคม/สิ่ งแวดล้อม ซึ่งคือการเปิ ดเผยในหัวข้อนี้อยูแ่ ล้ว
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(6) การดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อม
(7) การร่ วมพัฒนาชุมชนหรื อสังคม
(8) การมีนวัตกรรมและเผยแพร่ นวัตกรรมซึ่ งได้จากการดําเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
สิ่ งแวดล้อม และผูม้ ีส่วนได้เสี ย
การเลือกเรื่ องที่จะดําเนินการและนํามาเปิ ดเผย แต่ละบริ ษทั มักมีการดําเนินงานด้วย
ความรับผิดชอบต่อสังคมตามหลักการข้างต้นอยูแ่ ล้ว จึงสามารถนําเรื่ องที่ดาํ เนินการอยูแ่ ล้วมาเปิ ดเผยได้
สําหรับบริ ษทั ที่มีความพร้อมในการดําเนินการขั้นต่อไป หากเลือกเรื่ องที่จะให้ความสําคัญ
และนํามากําหนดเป็ นเป้ าหมายเชิงกลยุทธ์ในการดําเนินงานในเชิงรุ ก และรายงานความคืบหน้าได้ ก็จะ
เป็ นประโยชน์ยิ่งขึ้นต่อการดําเนินธุรกิจอย่างยัง่ ยืนของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อยนั้นเอง โดยเรื่ องที่เลือกดังกล่าว
ควรเป็ นเรื่ องที่สาํ คัญต่อการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั เช่น เป็ นเรื่ องที่มีความเสี่ ยงอย่างมีนยั สําคัญต่อ
การดําเนินธุรกิจหลัก หรื อมีผลกระทบต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย (stakeholders) ที่มีนยั สําคัญ เป็ นต้น ทั้งนี้
บริ ษทั ควรคํานึงถึงแนวทางการจัดทํารายงานแห่งความยัง่ ยืนที่จดั ทําโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หรื อตามมาตรฐานสากลอื่น เช่น กรอบการจัดทํารายงานขององค์กรแห่งความริ เริ่ มว่าด้วยการรายงานสากล
(Global Reporting Initiative: GRI) เป็ นต้น ประกอบการเปิ ดเผยข้อมูลในหัวข้อนี้ดว้ ย
รู ปแบบการเปิ ดเผยข้อมูล บริ ษทั อาจเปิ ดเผยหรื อจัดทํารายงานโดยมีสาระสําคัญ
ตามที่กาํ หนดตามหัวข้อนี้ ด้วยวิธีใดดังต่อไปนี้กไ็ ด้
(ก) เปิ ดเผยข้อมูลภายใต้หวั ข้อนี้ในแบบแสดงรายการข้อมูล
(ข) อ้างอิงไปยังรายงานที่จดั ทําแยกเล่มที่เปิ ดเผยในเว็บไซต์ของบริ ษทั
(ค) เปิ ดเผยสาระสําคัญโดยรวมอยูก่ บั ข้อมูลการดําเนินงานอื่น ๆ ของบริ ษทั โดยอธิ บาย
กระบวนการจัดทํารายงานไว้ในหัวข้อนี้
สาระสําคัญของข้อมูลที่เปิ ดเผย ให้เปิ ดเผยข้อมูลอย่างน้อยในเรื่ องดังต่อไปนี้
12.1 นโยบายภาพรวม : ให้อธิ บายว่าคณะกรรมการบริ ษทั มีนโยบายให้การดําเนินธุรกิจของ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยเป็ นไปด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่ งแวดล้อม และกลุ่มผูม้ ีส่วนได้เสี ย (stakeholders)
ตามหลักการ 8 ข้อ อย่างไร โดยควรระบุวิสยั ทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ที่นาํ ไปสู่ความยัง่ ยืนไว้ดว้ ย
12.2 การดาเนินงานและการจัดทารายงาน : ให้อธิ บายในเรื่ องดังนี้
(1) กระบวนการจัดทํารายงาน เช่น อธิ บายถึงการกําหนดหลักการ และกลุ่มผูม้ ี
ส่ วนได้เสี ยที่บริ ษทั ให้ความสําคัญในการดําเนินการ มาตรฐานการเปิ ดเผยข้อมูลที่ใช้ เป็ นต้น ทั้งนี้ ในกรณี ที่
บริ ษทั เลือกดําเนินการและการจัดทํารายงานตามมาตรฐานสากล ให้ระบุชื่อองค์กร หรื อมาตรฐานสากล
ที่ใช้ดาํ เนินการและการจัดทํารายงานดังกล่าวไว้ดว้ ย
(2) การดําเนินงานให้เป็ นไปตามนโยบายที่บริ ษทั ได้เปิ ดเผยไว้ เช่น การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ การจัดหาวัตถุดิบ การออกแบบกระบวนการผลิต การปฏิบตั ิต่อพนักงานลูกจ้าง นโยบาย
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การเคารพสิ ทธิ ของผูม้ ีส่วนได้เสี ย อย่างไร หรื อในการดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อม การป้ องกันการมีส่วนร่ วมกับ
การคอร์รัปชัน่ ฯลฯ บริ ษทั ได้ดาํ เนินการอย่างไรให้เป็ นไปตามหลักการดังกล่าว ตั้งแต่การประเมินความเสี่ ยง
การกําหนดแนวปฏิบตั ิ การสื่ อสารกับพนักงานและลูกจ้าง การตรวจสอบการปฏิบตั ิ เป็ นต้น ทั้งนี้ ในกรณี ที่
บริ ษทั มีขอ้ มูลตัวชี้วดั การดําเนินการดังกล่าว บริ ษทั ควรระบุ ขอ้ มูลไว้ดว้ ย
12.3 การดาเนินธุรกิจที่มผี ลกระทบต่ อความรับผิดชอบต่ อสั งคม (ถ้ามี) : หากมีกรณี
ดังต่อไปนี้ เกิดขึ้นกับบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อยในช่วงปี ที่ผา่ นมา ให้เปิ ดเผยข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับกรณี น้ นั พร้อมทั้ง
อธิ บายเหตุผล ผลกระทบต่อบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย การแก้ไข และแนวทางตรวจสอบป้ องกันในอนาคตด้วย
(1) บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยถูกตรวจสอบหรื ออยูร่ ะหว่างถูกตรวจสอบโดยหน่วยงาน
ที่มีอาํ นาจหน้าที่วา่ การดําเนินงานของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อยมีการฝ่ าฝื นกฎหมายในเรื่ องเกี่ยวกับหลักการ 8 ข้อ
อย่างมีนยั สําคัญ ทั้งนี้ หากเรื่ องดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาในชั้นศาล บริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อยตกเป็ นคู่ความ
หรื อคู่กรณี บริ ษทั อาจเปิ ดเผยโดยอ้างอิงไปยังหัวข้อข้อพิพาททางกฎหมายก็ได้
(2) การดําเนินธุรกิจของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีส่วนหรื อถูกกล่าวหาว่ามีผลกระทบ
ด้านลบต่อสังคม สิ่ งแวดล้อม หรื อไม่เป็ นไปตามหลักการ 8 ข้อ โดยเฉพาะกรณี ที่ปรากฏเป็ นข่าวต่อสาธารณชน
และเป็ นกรณี ที่อาจกระทบต่อการประกอบธุรกิจ ชื่อเสี ยง หรื อความน่าเชื่อถือ ของบริ ษ ทั หรื อบริ ษทั ย่อย
อย่างมีนยั สําคัญ
12.4 กิจกรรมเพือ่ ประโยชน์ ต่อสั งคมและสิ่ งแวดล้ อม (after process) บริ ษทั อาจเปิ ดเผย
กิจกรรมดังกล่าวของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อยในรอบปี ที่ผา่ นมาไว้ดว้ ยก็ได้
แนวทางปฏิบตั ิเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้ องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน่
บริ ษทั ควรเปิ ดเผยการดําเนินการเกี่ยวกับการป้ องกันมิให้การดําเนินธุรกิจของบริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อย มีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน่ เป็ นหัวข้อแยกต่างหากจากหัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคมของ
กิจการ โดยควรเปิ ดเผยข้อมูลในเรื่ องดังต่อไปนี้
นโยบาย ควรเปิ ดเผยมติคณะกรรมการบริ ษทั ในเรื่ องนโยบายการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั
และบริ ษทั ย่อยที่จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน่ ไม่วา่ ด้วยการเรี ยก รับ และจ่ายสิ นบน โดยอาจจะระบุ
ขอบเขตการดําเนินการด้วยก็ได้
ในกรณี ที่คณะกรรมการบริ ษทั ไม่มีมติในเรื่ องดังกล่าวหรื อยังไม่ดาํ เนินการ ควรเสนอให้
คณะกรรมการบริ ษทั มีมติรับทราบด้วยว่า คณะกรรมการมีหน้ าที่ดูแลให้บริ ษทั ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมาย
โดยกฎหมายดังกล่าวรวมถึง กฎหมายเกี่ยวกับการห้ามจ่ายสิ นบน หรื อการสนับสนุนการทุจริ ต คอร์รัปชัน่ และ
หน้ าที่ดูแลข้างต้น รวมถึงการดูแลให้มีการดําเนินการในเรื่ องที่ระบุในหัวข้อ “การดําเนินการ” ด้วย โดยควร
เสนอให้คณะกรรมการทบทวนการมีความเหมาะสมในการมีนโยบายข้างต้นอย่างน้อยทุกปี
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ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริ ต (Collective Anti-Corruption : CAC)7 หรื อคณะกรรมการบริ ษทั
มีเจตนารมณ์ที่จะดําเนินการเพื่อต่อต้านการคอร์รัปชัน่ ในสังคม อาจระบุไว้ดว้ ยก็ได้
การดําเนินการ ควรระบุการดําเนินการของบริ ษทั เพื่อให้เป็ นไปตามนโยบายในการป้ องกัน
การมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน่ ที่ได้ดาํ เนินการแล้ว ในเรื่ องต่อไปนี้
(1) การประเมินความเสี่ ยงของธุรกิจ เพื่อระบุการดําเนินงานของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
ที่มีความเสี่ ยงว่าอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน่
(2) การกําหนดแนวปฏิบตั ิเพื่อควบคุม ป้ องกัน และติดตามความเสี่ ยงจากการคอร์รัปชัน่
(3) การสื่ อสารและฝึ กอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู ้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบตั ิ
ในการต่อต้านคอร์รัปชัน่
(4) แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบตั ิตามนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน่
(5) การให้คณะกรรมการตรวจสอบหรื อผูส้ อบบัญชีที่สาํ นักงานให้ความเห็นชอบ สอบทาน
ความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการทั้งหมด
ทั้งนี้ บริ ษทั อาจเปิ ดเผยข้อมูลข้างต้นด้วยการอ้างอิงไปยังข้อมูลหรื อเอกสารที่เปิ ดเผยใน
เว็บไซต์ของบริ ษทั ก็ได้ และหากบริ ษทั เข้าร่ วมโครงการต่อต้านคอร์รัปชัน่ ที่กาํ หนดให้บริ ษทั ต้องมี
กระบวนการในทํานองเดี ยวกันนี้ เช่น โครงการแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริ ต
(Collective Anti-Corruption: CAC) บริ ษทั สามารถเปิ ดเผยการดําเนินการหรื อความคืบหน้าด้วยการอ้างอิง
การดําเนินการตามโครงการนั้น ๆ ได้
13. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ ยง
13.1 ให้สรุ ปความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั
ในเรื่ องดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริ ษทั ใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
(ซึ่ งรวมถึงการบริ หารจัดการความเสี่ ยง)8 ที่จดั ไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน เพื่อประกอบการประเมิน
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ด้วย
โครงการแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริ ต (Collective Anti-Corruption : CAC) เป็ นการแสดง
ความร่ วมมือของภาคเอกชนในการร่ วมกันดําเนินงานตามกรอบและขั้นตอนสากลว่าด้วยการต่อต้านการทุจริ ต เพื่อสร้าง
มาตรฐานการประกอบธุรกิจที่ใสสะอาด โดยบริ ษทั ที่เข้าเป็ นแนวร่ วมปฏิบตั ิจะต้องลงนามในคําประกาศเจตนารมณ์
และยืน่ ต่อสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (“IOD”) ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการโครงการ ทั้งนี้ บริ ษทั
สามารถดาวน์โหลดข้อมูลและเอกสารได้ที่ www.thai-iod.com หมวด “โครงการพิเศษ”
8
กรอบแนวทางปฏิบตั ิดา้ นการควบคุมภายในของ the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway
Commission : COSO) กําหนดองค์ประกอบหลักที่จาํ เป็ นในการควบคุมภายในไว้ 5 ด้าน ได้แก่ (1) การควบคุมภายใน
องค์กร (Control Environment) (2) การประเมินความเสี่ ยง (Risk Assessment) (3) การควบคุม การปฏิบตั ิงาน
(Control Activities) (4) ระบบสารสนเทศและการสื่ อสารข้อมูล (Information & Communication) และ (5). ระบบ
การติดตาม (Monitoring Activities)
7

- 23 (1) ความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั
และการจัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดําเนินการดังกล่าวได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพรวมทั้งการติดตาม
ควบคุมดูแลการดําเนินงานของบริ ษทั ย่อยว่า สามารถป้ องกันทรัพย์สินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจากการที่
กรรมการหรื อผูบ้ ริ หารนําไปใช้โดยมิชอบหรื อโดยไม่มีอาํ นาจหรื อไม่
(2) ให้อธิ บายว่าที่ผา่ นมาบริ ษทั มีขอ้ บกพร่ องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน
เรื่ องใดบ้าง ถ้ามี บริ ษทั ได้แก้ไขข้อบกพร่ องดังกล่าวเสร็ จสิ้ นแล้วหรื อไม่ เพราะเหตุใด
13.2 ให้ระบุความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณี ที่มีความเห็นแตกต่างไปจาก
ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั หรื อผูส้ อบบัญชี มีขอ้ สังเกตเกี่ยวกับการควบคุมภายในประการใด
ให้ระบุไว้ดว้ ย ทั้งนี้ ให้แนบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (ไม่วา่ จะมีความเห็นเป็ นเช่นใด)
เป็ นเอกสารแนบท้ายแบบแสดงรายการข้อมูลนี้ดว้ ย
13.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกํากับดูแลการปฏิบตั ิงานของบริ ษทั
(1) ให้ระบุชื่อผูด้ าํ รงตําแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริ ษทั และกรณี ที่มี
ผูด้ าํ รงตําแหน่งหัวหน้างานกํากับดูแลการปฏิบตั ิงานของบริ ษทั (compliance) ให้ระบุดว้ ย
หากบริ ษทั ใช้บริ การหน่วยงานภายนอก (outsource) ในการทําหน้าที่ดงั กล่าว
ให้ระบุชื่อของกิจการหรื อบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริ ษทั ให้ปฏิบตั ิหน้าที่ดงั กล่าว พร้อมทั้ง ชื่อบุคคลที่ได้รับ
มอบหมายจากกิจการที่สงั กัดนั้นให้ปฏิบตั ิหน้าที่ดงั กล่าวด้วย
ทั้งนี้ ให้แนบข้อมูลของผูด้ าํ รงตําแหน่งดังกล่าวตามรายละเอียดที่ปรากฏใน
เอกสารแนบ 3 ด้วย
(2) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับคุณสมบัติของผูด้ าํ รงตําแหน่ง
หัวหน้างานตรวจสอบภายในว่ามีความเหมาะสมที่จะปฏิบตั ิหน้าที่ดงั กล่าวได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพหรื อไม่
อย่างไร
(3) การแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผูด้ าํ รงตําแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
ต้องได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการตรวจสอบหรื อไม่ กรณี ที่ไม่ได้เป็ นหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั มีแนวปฏิบตั ิ อย่างไร
14. รายการระหว่ างกัน (ถ้ ามี)
ให้อธิ บายลักษณะของรายการระหว่างกันที่ผา่ นมา และนโยบายในการทํารายการ
ระหว่างบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในอนาคต ดังนี้
(1) เปิ ดเผยรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปี ที่ผา่ นมา โดยให้ระบุ
ชื่อกลุ่มบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะความสัมพันธ์ (เช่น เป็ นบิดาของผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ เป็ นบริ ษทั ที่
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ถือหุน้ ร้อยละสามสิ บ) และเปิ ดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน เช่น ลักษณะ ปริ มาณ เงื่อนไขของ
รายการระหว่างกัน อัตราดอกเบี้ย ราคาซื้ อ ราคาขาย มูลค่าของรายการระหว่างกัน หรื อค่าเช่าที่เกิดขึ้นจริ ง
พร้อมทั้งแสดงราคาประเมิน หรื ออัตราค่าเช่า ที่ประเมินโดยบุคคลที่สาม หรื อแสดงได้วา่ เป็ นราคาที่เป็ นธรรม

- 24 ทั้งนี้ หากเป็ นรายการระหว่างกันกับบริ ษทั ร่ วมหรื อบริ ษทั ย่อยที่มี กรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ และ
ผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ถือหุน้ รวมกันไม่เกินร้อยละสิ บ จะไม่เปิ ดเผยข้อมูลนั้นก็ได้
(2) อธิ บายความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการดังกล่าวว่าเป็ นไปเพื่อประโยชน์
สูงสุ ดของบริ ษทั แล้วหรื อไม่ อย่างไร ทั้งนี้ ถ้ามีความเห็นของกรรมการอิสระในเรื่ องดังกล่าวที่แตกต่างจาก
มติคณะกรรมการให้เปิ ดเผยความเห็นนั้นด้วย
(3) อธิ บายมาตรการและขั้นตอนการอนุมตั ิการทํารายการระหว่างกัน และให้ระบุวา่
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อผูถ้ ือหุน้ ที่มีส่วนได้เสี ยในเรื่ องนั้น มีส่วนในการอนุมตั ิหรื อไม่ และมีการดูแลเรื่ อง
ดังกล่าวอย่างไร
(4) อธิ บายนโยบายและแนวโน้มการทํารายการระหว่างกันในอนาคต
(5) ในกรณี ที่มี การแสดงราคาประเมินประกอบการทํารายการระหว่างกัน ให้บริ ษทั
เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่มีการประเมินและราคาประเมิน พร้อมทั้งให้แนบข้อมูลเกี่ยวกับ
การประเมินราคาดังกล่าว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 4
หมายเหตุ
(1) หากหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริ ษทั ได้เปิ ดเผยรายการระหว่างกันตาม (1)
ครบถ้วนแล้ว ไม่ตอ้ งเปิ ดเผยข้อมูลใน (1) ซํ้าในส่ วนนี้ แต่ให้อา้ งอิงไปถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินที่เกี่ยวข้อง
(2) หากบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุน้ ในบริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ร่ วมรวมกันเกินกว่า
ร้อยละ 10 ของจํานวนหุน้ ที่มีสิทธิ ออกเสี ยงของบริ ษทั ดังกล่าว ให้อธิ บายเหตุผลประกอบที่ให้บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้งถือหุน้ ในบริ ษทั ดังกล่าวแทนการถือหุน้ ของบริ ษทั โดยตรงด้วย

ส่ วนที่ 2.4
ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
15. ข้ อมูลทางการเงินที่สาคัญ
ให้สรุ ปฐานะการเงินและผลการดําเนินงานในระยะ 3 ปี ที่ผา่ นมา (หรื อเท่าที่มีการดําเนินงาน
จริ ง และปี ปัจจุบนั จนถึงไตรมาสล่าสุ ด โดยให้แสดงข้อมูล ดังนี้
(ก) ให้สรุ ปรายงานการสอบบัญชี
(ข) ตารางสรุ ปงบการเงินรวมหรื องบการเงิน (ในกรณี ที่ไม่มีบริ ษทั ย่อย) โดยให้เลือกแสดง
เฉพาะรายการที่มีนยั สําคัญ
(ค) ให้แสดงอัตราส่ วนทางการเงินที่ สาํ คัญที่สะท้อนถึงฐานะการเงิน และผลการดําเนินงาน
ในธุรกิจหลักของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
นอกจากนี้ ให้แนบงบการเงินสําหรับงวด (ตรวจสอบแล้ว) 3 ปี ที่ผา่ นมา (หรื อเท่าที่มี
การดําเนินงานจริ ง) ของบริ ษทั และงบการเงินรวมไว้ทา้ ยแบบแสดงรายการข้อมูล โดยอย่างน้อยงบการเงิน
ปี ล่าสุ ดต้องลงลายมือชื่อโดยผูส้ อบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ทั้งนี้ โดยทัว่ ไปไม่จาํ เป็ นต้อง
แนบงบการเงินรายไตรมาสของปี ปัจจุบนั เว้นแต่จะมีหมายเหตุประกอบงบการเงินในเรื่ องสําคัญที่เปลี่ยนแปลง
จากงบการเงินประจํางวดล่าสุ ดอย่างมีนยั สําคัญ
หมายเหตุ
(1) ในกรณี ที่บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุน้ หรื อโครงสร้าง
การดําเนินงาน หรื อขนาดของธุรกิจของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อยอย่างมีนยั สําคัญ และงบการเงินตรวจสอบ
สําหรับปี บัญชีล่าสุ ด ไม่แสดงผลการดําเนินงานหรื อฐานะการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยตามโครงสร้างใหม่
ให้บริ ษทั จัดทํางบการเงินรวมสําหรับงวดบัญชีล่าสุ ดเสมือนบริ ษทั ได้จดั โครงสร้างใหม่ดงั กล่าวตั้งแต่
งวดบัญชีก่อนเต็มปี บัญชี หากมีบางรายการไม่สามารถจัดทําได้หรื อต้องตั้งสมมติฐานเพิ่มเติมให้ระบุดว้ ย
(2) การจัดทําประมาณการงบการเงินในแบบแสดงรายการข้อมูลนี้ให้เป็ นไปตาม
ความสมัครใจของบริ ษทั และจะจัดทําเป็ นระยะเวลาใดก็ได้ แต่หากประสงค์จะจัดทําและเปิ ดเผย
บริ ษทั และที่ปรึ กษาทางการเงินต้องจัดทําประมาณการด้วยความระมัดระวัง เพื่อให้มนั่ ใจว่าสมมติฐาน
ที่ใช้จดั ทําประมาณการนั้นสมเหตุสมผลแล้ว โดยต้องแสดงสมมติฐานพร้อมทั้งคําอธิ บายไว้อย่างชัดเจนด้วย
และในการจัดทําแบบ 56-1 บริ ษทั ต้องอธิ บายว่าผลการดําเนินงานและฐานะการเงินที่เกิดขึ้นจริ ง แตกต่างจาก
ประมาณการที่ทาํ ไว้อย่างไร ทั้งนี้ หากประมาณการดังกล่าวจัดทําขึ้นโดยมีเหตุอนั ควรทราบอยูแ่ ล้วว่า
สมมติฐานนั้นไม่สมเหตุสมผล แบบแสดงรายการข้อมูลดังกล่าวอาจเข้าข่ายแสดงข้อมูลที่เป็ นเท็จหรื อปกปิ ด
ข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสําคัญ ซึ่ งบริ ษทั (และที่ปรึ กษาทางการเงิน) อาจเข้าข่ายฝ่ าฝื นมาตรา 278
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
อนึ่ง หากบริ ษทั ประสงค์จะเปิ ดเผยหรื อเผยแพร่ ขอ้ มูลใดๆ ที่เกี่ ยวกับแนวโน้มหรื อ
ประมาณการผลการดําเนินงานของบริ ษทั ในเชิงตัวเลขต่อผูล้ งทุน บริ ษทั ต้องจัดทําและแสดงประมาณการดังกล่าว
ในแบบแสดงรายการข้อมูลด้วย ไม่เช่นนั้นบริ ษทั อาจเข้าข่ายฝ่ าฝื นมาตรา 77 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ

- 26 16. การวิเคราะห์ และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ (Management Discussion and Analysis: MD&A)
ให้เปิ ดเผยการวิเคราะห์และอธิ บายถึงการดําเนินงานและฐานะทางการเงินในมุมมองของ
ฝ่ ายจัดการ โดยระบุสาเหตุและปัจจัยที่เกี่ยวข้องด้วย อย่างน้อยในประเด็นดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ สามารถใช้กราฟ
หรื อภาพประกอบการอธิ บายตามความเหมาะสมด้วยก็ได้ และในกรณี ที่บริ ษทั มีสายผลิตภัณฑ์หรื อกลุ่มธุรกิจ
มากกว่า 1 สาย/กลุ่ม ให้วิเคราะห์และอธิ บายถึงการดําเนินการในแต่ละสายผลิตภัณฑ์หรื อกลุ่มธุรกิจที่มี
นัยสําคัญด้วย
16.1 ให้วิเคราะห์การดําเนินงานและฐานะทางการเงิน การเปลี่ยนแปลงที่สาํ คัญ ปัจจัย
ที่เป็ นสาเหตุหรื อมีผลต่อฐานะการเงิน การดําเนินงาน หรื อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ในช่วงปี ที่ผา่ นมา
โดยให้อธิ บายเปรี ยบเทียบกับตัวชี้วดั ผลการดําเนินงาน (benchmark) ที่สาํ คัญด้วย
การวิเคราะห์ขา้ งต้น ให้อธิ บายสําหรับปี ที่ผา่ นมาและปี ปัจจุบนั จนถึงไตรมาสล่าสุ ด
สําหรับงบการเงินในช่วง 2 ปี ก่อนหน้านี้ ให้อธิ บายประกอบเฉพาะกรณี ที่ฐานะการเงินหรื อผลการดําเนินงาน
ดังกล่าวมีผลกระทบต่อฐานะการเงินหรื อผลการดําเนินงานปัจจุบนั ของบริ ษทั อย่างมีนยั สําคัญ
เพื่อให้ผลู ้ งทุนเข้าใจผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของบริ ษทั ขอให้อธิ บาย
อย่างน้อยเกี่ยวกับภาพรวมของการดําเนินงาน ผลกระทบจากเหตุการณ์สาํ คัญหรื อปัจจัยสําคัญ เช่น การรวม
ธุรกิจหรื อกิจการ การยกเลิกหรื อหยุดการดําเนินธุรกิจ การได้มาหรื อจําหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ที่มีนยั สําคัญ
ผลการดําเนินงานและความสามารถในการทํากําไร สภาพคล่องและแหล่งเงินทุนของบริ ษทั คุณภาพของ
สิ นทรัพย์ การบริ หารจัดการธุรกรรมนอกงบดุล การเปลี่ยนแปลงหรื อการเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่มี
นัยสําคัญ ข้อสังเกตของผูส้ อบบัญชีหรื อความเห็นของผูส้ อบบัญชี อย่างมีเงื่อนไขต่อรายการบัญชีที่เป็ น
สาระสําคัญ (ถ้ามี) รวมถึงผลการปฏิบตั ิตามแผนการดําเนินธุรกิจและเป้ าหมายที่ได้กาํ หนดไว้เชื่อมโยงกับ
ข้อมูลทางการเงิน
- หากบริ ษทั เคยแจ้งแผนการดําเนินงานหรื อประมาณการงบการเงินไว้ในแบบแสดง
รายการข้อมูลหรื อแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี ให้อธิ บายผลการปฏิบตั ิตามแผนดังกล่าวด้วย
- ในกรณี บริ ษทั มีการออกตราสารหนี้ ซึ่ งมีขอ้ กําหนดให้บริ ษทั ต้องดํารงอัตราส่ วน
ทางการเงิน ให้บริ ษทั เปิ ดเผยว่า บริ ษทั สามารถดํารงอัตราส่ วนดังกล่าวได้ตามข้อกําหนดหรื อไม่ (แสดงข้อมูล
อัตราส่ วนทางการเงินตามงบการเงินประจํางวดการบัญชีล่าสุ ดเปรี ยบเทียบกับอัตราส่ วนที่ตอ้ งดํารงข้างต้น )
ในกรณี ที่บริ ษทั ไม่สามารถดํารงอัตราส่ วนได้ตามข้อกําหนด ให้ระบุผลกระทบและการดําเนินการของบริ ษทั
16.2 ให้อธิ บายปัจจัยหรื อเหตุการณ์ที่อาจมีผลต่อฐานะการเงินหรื อการดําเนินงาน
อย่างมีนยั สําคัญในอนาคต (forward looking) ไม่วา่ จะเป็ นปัจจัยภายนอก เช่น แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจ
ความเปลี่ยนแปลงของภาวะตลาดหรื ออุตสาหกรรม และปัจจัยภายใน เช่น นโยบาย กลยุทธ์ การบริ หารงานของ
บริ ษทั การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงทางธุรกิจที่อาจกระทบต่อการดําเนินงาน รวมทั้งปัจจัยอื่น ๆ เพื่อให้ผลู ้ งทุน
สามารถเข้าใจและวิเคราะห์ทิศทางการดําเนินงานของบริ ษทั ในอนาคตได้
ทั้งนี้ ในกรณี ที่บริ ษทั มีโครงการหรื อการวิจยั พัฒนาที่จะกระทบต่อผลการดําเนินงาน
และฐานะการเงินในอนาคตอันใกล้ (ประมาณ 1 ปี ) ให้บริ ษทั อธิ บายรายละเอียดของโครงการหรื อการวิจยั
และพัฒนาดังกล่าว เช่น ลักษณะโครงการ ผลิตภัณฑ์ใหม่ หรื อการปรับปรุ งผลิตภัณฑ์เดิมความคืบหน้า
ผลกระทบที่อาจมีต่อผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน

ส่ วนที่ 3
ข้ อมูลเกีย่ วกับการเสนอขายหลักทรัพย์
1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ ที่เสนอขาย
ในกรณี หลักทรัพย์ที่เสนอขายมีรายละเอียดอื่นที่สาํ คัญที่ควรอธิ บายเพิ่มเติมจาก
ข้อมูลในหน้าแรกเพื่อให้ผลู ้ งทุนเข้าใจลักษณะของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย ให้สรุ ปลักษณะสําคัญของ
หลักทรัพย์ที่เสนอขายเพิ่มเติมด้วย เช่น
กรณี เสนอขายหุน้ เดิมพร้อมหุน้ ที่ออกใหม่ ให้ระบุจาํ นวนและสัดส่ วนด้วย
กรณี เสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ให้สรุ ปวิธีการใช้สิทธิ เงื่อนไขการปรับสิ ทธิ
และค่าเสี ยหาย เป็ นต้น
2. ข้ อจากัดการโอนหลักทรั พย์ ที่เสนอขาย (ถ้ามี เช่น สิ ทธิ ในการถือหุน้ ของชาวต่างชาติ
ข้อจํากัดการโอนหลักทรัพย์ที่ได้จดทะเบียนไว้กบั สํานักงาน เป็ นต้น )
3. ที่มาของการกาหนดราคาหลักทรัพย์ ที่เสนอขาย
กรณี การเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ที่ยงั ไม่มีตลาดรอง หรื อการเสนอขายหุน้ ที่มี
ตลาดรองหรื อใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ในหุน้ ดังกล่าวแต่ราคาเสนอขายหุน้ หรื อราคาการใช้สิทธิ ตาม
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ แตกต่างจากราคาหุน้ ในตลาดรองอย่างมีนยั สําคัญ ให้อธิ บายที่มาของการกําหนด
ราคาเสนอขายหลักทรัพย์ดงั กล่าว
4. ข้ อมูลทางการเงินเพือ่ ประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย
กรณี การเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ ให้แสดงข้อมูลสถิติหรื ออัตราส่ วนทางการเงิน
ที่สามารถสะท้อนราคาของหุน้ ที่ออกใหม่ เช่น อัตราส่ วนราคาต่อกําไรต่อหุน้ (price-earning ratio)
อัตราส่ วนเงินปันผลตอบแทน (dividend yield) หรื ออัตราส่ วนทางการเงินอื่นใดที่สามารถสะท้อน
ราคาหุน้ ตามความเหมาะสมของแต่ละอุตสาหกรรม เป็ นต้น โดยให้แสดงข้อมูลเปรี ยบเทียบกับข้อมูล
ของบริ ษทั อื่นในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีลกั ษณะของการประกอบธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน
ทั้งนี้ ให้แสดงสมมติฐานในการคํานวณข้อมูลทางการเงินดังกล่าวด้วย
5. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง
กรณี การเสนอขายหุน้ เพิ่มทุนหรื อใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ของบริ ษทั ที่มีหุน้ จดทะเบียน
หรื อซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์ ให้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับราคาและมูลค่าการซื้ อขายรายเดือนในรอบ
12 เดือนที่ผา่ นมาของหุน้ สามัญของผูอ้ อกหลักทรัพย์น้ นั
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เดือน

ราคาเฉลี่ย

ราคาสูงสุ ด

ราคาตํ่าสุ ด

มูลค่าการซื้ อเฉลี่ยต่อวัน

หมายเหตุ 1. เพื่อประโยชน์ในการเปรี ยบเทียบ ให้ปรับข้อมูลเกี่ยวกับราคาตามผลกระทบการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้
ของหุน้ หรื อการเสนอขายหุน้ ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิม พร้อมทั้งระบุวธิ ีปรับราคาด้วย
2. ให้ระบุวธิ ีคาํ นวณราคาเฉลี่ยด้วย

6. การจอง การจาหน่ าย และการจัดสรร
6.1 วิธีการเสนอขายหลักทรัพย์
ให้ระบุวา่ บริ ษทั เสนอขายหลักทรัพย์ผา่ นผูจ้ ดั จําหน่ายหรื อไม่
6.2 ผูจ้ ดั จําหน่ายหลักทรัพย์ (กรณี ผา่ นผูจ้ ดั จําหน่าย) ให้ระบุ
(1) ผูจ้ ดั การการรับประกันการจําหน่ายและจัดจําหน่าย ให้ระบุชื่อ ที่อยู่ และ
หมายเลขโทรศัพท์
(2) ผูป้ ระกันการจําหน่ายและจัดจําหน่าย ให้ระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์
(3) ผูจ้ ดั จําหน่าย ให้ระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์
(4) ตัวแทนผูจ้ ดั จําหน่าย ให้ระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์
6.3 เงื่อนไข และค่าตอบแทนในการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์
ให้ระบุขอ้ ตกลงระหว่างผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์กบั ผูจ้ ดั จําหน่ายหลักทรัพย์ที่
เกี่ยวกับเงื่อนไขและค่าตอบแทนในการจัดจําหน่าย ทั้งนี้ ให้แสดงจํานวนเงินค่าหลักทรัพย์ที่ผเู ้ สนอขาย
หลักทรัพย์จะได้รับหลังจากหักค่าตอบแทนในการจัดจําหน่ายไว้ดว้ ย
6.4 ค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์
ให้ระบุจาํ นวนประกอบรายการที่เป็ นค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการเสนอขายหลักทรัพย์
โดยสังเขป
6.5 วิธีการขอรับหนังสื อชี้ชวนและใบจองซื้ อหลักทรัพย์
ให้ระบุวิธีการขอรับหนังสื อชี้ชวน เช่น วัน เวลา สถานที่ เป็ นต้น
6.6 วิธีการจัดสรรหลักทรัพย์
ให้ระบุหลักการจัดสรรหลักทรัพย์ให้แก่ผจู ้ องซื้ อ โดยระบุชื่อกลุ่มบุคคล และ
สัดส่ วน หรื อจํานวนหลักทรัพย์ที่จะได้รับจัดสรรอย่างชัดเจน หากมีการแบ่งจํานวนหลักทรัพย์และเสนอขายต่อ
ผูล้ งทุนต่างประเทศ ให้ระบุดว้ ย
6.7 วันและวิธีการจองและการชําระเงินค่าจองซื้ อหลักทรัพย์
ให้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาการจองซื้ อหลักทรัพย์ การกําหนดจํานวน
ในการจองซื้ อหลักทรัพย์ต่อราย วิธีการชําระเงินค่าจองซื้ อหลักทรัพย์ ชื่อบริ ษทั เงินทุนหรื อธนาคารพาณิ ชย์
ที่เป็ นตัวแทนรับเงินค่าจองซื้ อหลักทรัพย์ วิธีการและเงื่อนไขในการถอนเงินค่าจองซื้ อหลักทรัพย์คืน
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ให้ระบุการจัดสรรกรณี ที่มีผจู ้ องซื้ อหลักทรัพย์เกินกว่าจํานวนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
6.9 เหตุและวิธีการในการคืนเงินค่าจองซื้ อหลักทรัพย์
ให้ระบุเหตุการณ์หรื อเงื่อนไขที่ทาํ ให้บริ ษทั ต้องคืนเงินค่าจองซื้ อหลักทรัพย์
ตลอดจนวิธีการและระยะเวลาในการคืนเงินค่าจองซื้ อหลักทรั พย์
6.10 วิธีการส่ งมอบหลักทรัพย์
ให้ระบุวิธีการ และระยะเวลาในการส่ งมอบ

ส่ วนที่ 7
การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
1. ในกรณีเป็ นการเสนอขายหลักทรัพย์ โดยบริษทั ที่ออกหลักทรัพย์
1.1 กรรมการบริ หารทุกคนและผูท้ ี่ดาํ รงตําแหน่งบริ หารสูงสุ ดในสายงานบัญชี
ให้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราบริ ษทั (ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมูล พร้อมทั้งมอบอํานาจให้
บุคคลใดลงนามกํากับเอกสารในแบบแสดงรายการข้อมูลแทนด้วย โดยให้ใช้ขอ้ ความและรู ปแบบ ดังนี้
“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
ฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริ หารของบริ ษทั หรื อผูด้ าํ รงตําแหน่งบริ หาร
สูงสุ ดในสายงานบัญชี ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาํ ให้ผอู ้ ื่น
สําคัญผิด หรื อไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสําคัญ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่ประกอบเป็ นส่ วนหนึ่งของแบบแสดง
รายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญเกี่ยวกับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยแล้ว
(2) ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อการจัดให้บริ ษทั มีระบบการเปิ ดเผยข้อมูลที่ดี
เพื่อให้แน่ใจว่าบริ ษทั ได้เปิ ดเผยข้อมูลในส่ วนที่เป็ นสาระสําคัญ ทั้งของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยอย่างถูกต้อง
ครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว
(3) ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อการจัดให้บริ ษทั มีระบบการควบคุมภายในที่ดี
และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว และข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุม
ภายใน ณ วันที่ ......................................................... ต่อผูส้ อบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั แล้ว
ซึ่ งครอบคลุมถึงข้อบกพร่ องและการเปลี่ยนแปลงที่สาํ คัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทํา
ที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทํารายงานทางการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
ในการนี้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขา้ พเจ้า
ได้รับรองความถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ ............................................ เป็ นผูล้ งลายมือชื่อกํากับ
เอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ ................................. กํากับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่า
ไม่ใช่ขอ้ มูลที่ขา้ พเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น ”
ชื่อ
ตําแหน่ง
ลายมือชื่อ*
1.
2.
3.
4.
5.
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ตําแหน่ง

ลายมือชื่อ

ผูร้ ับมอบอํานาจ
1.2 กรรมการคนอื่นของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์นอกจาก 1.1 ให้ลงลายมือชื่อ
พร้อมทั้งประทับตราบริ ษทั (ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมูล พร้อมทั้งมอบอํานาจให้บุคคลใดลงนาม
กํากับเอกสารในแบบแสดงรายการข้อมูลแทนด้วย โดยให้ใช้ขอ้ ความและรู ปแบบ ดังนี้
“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
ฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริ ษทั ข้าพเจ้าไม่มีเหตุอนั ควรสงสัยว่า ข้อมูล
ดังกล่าวไม่ถกู ต้องครบถ้วน เป็ นเท็จ ทําให้ผอู ้ ื่นสําคัญผิด หรื อขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสําคัญ
ในการนี้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับ
ที่ขา้ พเจ้าได้สอบทานแล้ว และไม่มีเหตุอนั ควรสงสัยว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ถกู ต้องครบถ้วน เป็ นเท็จ
ทําให้ผอู ้ ื่นสําคัญผิด หรื อขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสําคัญ ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้
…....………...................... เป็ นผูล้ งลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มี
ลายมือชื่อของ …..........…..................... กํากับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ขอ้ มูลที่ ขา้ พเจ้าได้สอบทานแล้ว
ดังกล่าวข้างต้น”
ชื่อ

ตําแหน่ง

ลายมือชื่อ*

1.
2.
3.
4.
5.
ชื่อ

ตําแหน่ง

ลายมือชื่อ

ผูร้ ับมอบอํานาจ
หมายเหตุ หากในวันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสํานักงาน มีเหตุจาํ เป็ นที่ทาํ ให้บุคคลใด
ยังไม่สามารถลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการข้อมูลได้ เมื่อเหตุดงั กล่าวหมดสิ้ นแล้ว ผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์ตอ้ ง
จัดให้บุคคลนั้นลงลายมือชื่อทันที เว้นแต่เหตุที่ทาํ ให้บุคคลดังกล่าวไม่สามารถลงลายมือชื่อได้เ กิดจาก
การที่บุคคลดังกล่าวอยูใ่ นภาวะไม่สามารถรู ้ผิดชอบหรื อไม่สามารถบังคับตนเองได้ เนื่องจากเจ็บป่ วย
ทางร่ างกายหรื อทางจิต หรื อได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานในกรณี อื่นใดที่มีเหตุจาํ เป็ นและสมควร
ผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์ไม่จาํ ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการข้อมูลและ
ร่ างหนังสื อชี้ชวน
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2.1 ให้เจ้าของหลักทรัพย์ลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการข้อมูล หากเจ้าของ
หลักทรัพย์เป็ นนิติบุคคล ให้กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันนิติบุคคล 9 ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราบริ ษทั
(ถ้ามี) พร้อมทั้งมอบอํานาจให้บุคคลใดลงนามกํากับเอกสารในแบบแสดงรายการข้อมูลแทนด้วย โดยให้ใช้
ข้อความและรู ปแบบ ดังนี้
“ ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
ฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวัง [ในฐานะผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพัน นิติบุคคล] ข้าพเจ้าไม่มีเหตุอนั ควร
สงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถกู ต้องครบถ้วน เป็ นเท็จ ทําให้ผอู ้ ื่นสําคัญผิด หรื อขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้ง
ในสาระสําคัญ
ในการนี้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับ
ที่ขา้ พเจ้าได้สอบทานแล้ว และไม่มีเหตุอนั ควรสงสัยว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ถกู ต้องครบถ้วน เป็ นเท็จ
ทําให้ผอู ้ ื่นสําคัญผิด หรื อขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสําคัญ ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้
........................................... เป็ นผูล้ งลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มี
ลายมือชื่อของ .................................... กํากับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ขอ้ มูลที่ขา้ พเจ้าได้สอบทานแล้ว
ดังกล่าวข้างต้น”
ชื่อ
ตําแหน่ง
ลายมือชื่อ*
1.
2.
ชื่อ

ตําแหน่ง

ลายมือชื่อ

ผูร้ ับมอบอํานาจ

หมายเหตุ * หากในวันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสํานักงาน มีเหตุจาํ เป็ นที่ทาํ ให้
บุคคลใด ยังไม่สามารถลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการข้อมูลได้ เมื่อเหตุดงั กล่าวหมดสิ้ นแล้ว ผูเ้ สนอขาย
หลักทรัพย์ตอ้ งจัดให้บุคคลนั้นลงลายมือชื่อทันที เว้นแต่เหตุที่ทาํ ให้บุคคลดังกล่าวไม่สามารถลงลายมือชื่อได้
เกิดจากการที่บุคคลดังกล่าวอยูใ่ นภาวะไม่สามารถรู ้ผิดชอบหรื อไม่สามารถบังคับตนเองได้ เนื่องจากเจ็บป่ วย
ทางร่ างกายหรื อทางจิต หรื อได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานในกรณี อื่นใดที่มีเหตุจาํ เป็ นและสมควร
ผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์ไม่จาํ ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการข้อมูลและ
ร่ างหนังสื อชี้ชวน
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ให้แนบเอกสารหลักฐานประกอบด้วย

- 33 2.2 พร้อมกันนี้ให้กรรมการทุกคนและผูท้ ี่ดาํ รงตําแหน่งบริ หารสูงสุ ดในสายงานบัญชี
ของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราบริ ษทั (ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมูล
ดังกล่าวด้วย โดยให้ใช้ขอ้ ความและรู ปแบบดังต่อไปนี้
2.2.1 กรรมการบริ หารทุกคนและผูท้ ี่ดาํ รงตําแหน่งบริ หารสูงสุ ดในสายงานบัญชี
ให้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราบริ ษทั (ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมูล โดยให้ใช้ขอ้ ความและรู ปแบบ
ดังนี้
“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในส่ วนที่เกี่ยวกับบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์
ที่เจ้าของหลักทรัพย์ได้ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ฉบับนี้แล้ว และ
ด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริ หารของบริ ษทั หรื อผูด้ าํ รงตําแหน่งบริ หารสูงสุ ดในสายงานบัญชี
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาํ ให้ผอู ้ ื่นสําคัญผิด หรื อไม่ขาดข้อมูล
ที่ควรต้องแจ้งในสาระสําคัญ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่ประกอบเป็ นส่ วนหนึ่งของ
แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ
เกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยแล้ว
(2) ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อการจัดให้บริ ษทั มีระบบการเปิ ดเผย
ข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริ ษทั ได้เปิ ดเผยข้อมูลในส่ วนที่เป็ นสาระสําคัญทั้งของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว
(3) ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อการจัดให้บริ ษทั มีระบบการควบคุม
ภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว และข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมูลการประเมิน
ระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ ............................................ ต่อผูส้ อบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของ
บริ ษทั แล้ว ซึ่ งครอบคลุมถึงข้อบกพร่ องและการเปลี่ยนแปลงที่สาํ คัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทําที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทํารายงานทางการเงิ นของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
ในการนี้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกัน
กับที่ขา้ พเจ้าได้รับรองความถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ ...…......................................... เป็ น
ผูล้ งลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่ มีลายมือชื่อของ .................................
กํากับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ขอ้ มูลที่ขา้ พเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น ”
ชื่อ
1.
2.
3.
4.
5.

ตําแหน่ง

ลายมือชื่อ*
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ตําแหน่ง

ลายมือชื่อ

ผูร้ ับมอบอํานาจ
2.2.2 กรรมการคนอื่นของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์นอกจาก 2.2.1 ให้ลงลายมือชื่อพร้อม
ทั้งประทับตราบริ ษทั (ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมูล โดยให้ใช้ขอ้ ความและรู ปแบบ ดังนี้
“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
หลักทรัพย์ฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริ ษทั ข้าพเจ้าไม่มีเหตุอนั ควรสงสัยว่า
ข้อมูลดังกล่าวไม่ถกู ต้องครบถ้วน เป็ นเท็จ ทําให้ผอู ้ ื่นสําคัญผิด หรื อขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสําคัญ
ในการนี้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกัน
กับที่ขา้ พเจ้าได้สอบทานแล้ว และไม่มีเหตุอนั ควรสงสัยว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ถกู ต้องครบถ้วน เป็ นเท็จ
ทําให้ผอู ้ ื่นสําคัญผิด หรื อขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสําคัญ ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ ........................
เป็ นผูล้ งลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ ....................................
กํากับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ขอ้ มูลที่ขา้ พเจ้าได้สอบทานแล้วดังกล่าวข้างต้น ”
ชื่อ

ตําแหน่ง

ลายมือชื่อ*

1.
2.
3.
4.
5.
ชื่อ

ตําแหน่ง

ลายมือชื่อ

ผูร้ ับมอบอํานาจ
หมายเหตุ  หากในวันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสํานักงาน มีเหตุจาํ เป็ นที่ทาํ ให้
บุคคลใด ยังไม่สามารถลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการข้อมูลได้ เมื่อเหตุดงั กล่าวหมดสิ้ นแล้ว ผูเ้ สนอขาย
หลักทรัพย์ตอ้ งจัดให้บุคคลนั้นลงลายมือชื่อทันที เว้นแต่เหตุที่ทาํ ให้บุคคลดังกล่าวไม่สามารถลงลายมือชื่อได้
เกิดจากการที่บุคคลดังกล่าวอยูใ่ นภาวะไม่สามารถรู ้ผิดชอบหรื อไม่สามารถบังคับตนเองได้ เนื่องจากเจ็บป่ วย
ทางร่ างกายหรื อทางจิต หรื อได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานในกรณี อื่นใดที่มีเหตุจาํ เป็ นและสมควร
ผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์ไม่จาํ ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการข้อมูลและ
ร่ างหนังสื อชี้ชวน
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ให้ผมู ้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันที่ปรึ กษาทางการเงินลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตราบริ ษทั
(ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมูล โดยให้ใช้ขอ้ ความและรู ปแบบ ดังนี้
“ข้าพเจ้าในฐานะที่ปรึ กษาทางการเงินของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ ขอรับรองว่าข้าพเจ้า
(1) ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ฉบับนี้แล้ว
และด้วยความระมัดระวังในฐานะที่ปรึ กษาทางการเงิน ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน
ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาํ ให้ผอู ้ ื่นสําคัญผิด หรื อไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสําคัญ
(2) ได้พิจารณานโยบายและแผนการประกอบธุรกิจของบริ ษทั ในอนาคตแล้ว
เห็นว่า สมมติฐานได้จดั ทําขึ้นอย่างสมเหตุสมผล และมีการอธิ บายผลกระทบต่อบริ ษทั หรื อผูล้ งทุน
อย่างชัดเจนเพียงพอ (เฉพาะกรณี ที่บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์มีการระบุนโยบายและแผนการประกอบธุรกิจ
ของบริ ษทั ในอนาคตในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์)”
ในกรณี ที่ที่ปรึ กษาทางการเงินไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแบบแสดง
รายการข้อมูลบางส่ วน หรื อเห็นว่าข้อมูลบางส่ วนไม่ถกู ต้องครบถ้วน ให้อธิ บายเงื่อนไขไว้เพิ่มเติม เช่น
“เว้นแต่ขอ้ มูลในเรื่ อง ………………. ของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
หลักทรัพย์น้ ี ที่ขา้ พเจ้าไม่สามารถให้ความเห็นได้ เนื่องจาก …………..……….. (ไม่มีขอ้ มูลเพียงพอ
ที่จะตรวจสอบ หรื อไม่ได้รับความร่ วมมือจากกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ในการตรวจสอบข้อมูล
ในเรื่ องนี้ )” หรื อ
“เว้นแต่ขอ้ ความในหน้า……..ซึ่ งข้าพเจ้าเห็นว่าควรใช้ขอ้ ความ…………...แทน”
ในกรณี ที่ที่ปรึ กษาทางการเงินนําข้อมูลจากบุคคลอื่นที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนั้น
มาอ้างอิง ให้ระบุขอ้ ความเพิ่มเติม ดังนี้
“เว้นแต่ขอ้ มูลในเรื่ อง …………….….. ของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
หลักทรัพย์น้ ี ที่ขา้ พเจ้าใช้ขอ้ มูลจาก .…………………..…… ซึ่ งข้าพเจ้าเห็นว่าเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญในเรื่ องนี้
เป็ นอย่างดี”
ชื่อ
1.
2.

ตําแหน่ง

ลายมือชื่อ
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการบริ ษทั
1. ข้อมูลของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม (ถ้ามี) และเลขานุการบริ ษทั
1.1 ให้แสดงรายละเอียดของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และผูม้ ีอาํ นาจควบคุม ของบริ ษทั และเลขานุการ
บริ ษทั ตามตาราง ดังนี้
ชื่อ-สกุล/ อายุ
คุณวุฒิ
สัดส่ วน
ตําแหน่ง/ (ปี ) ทางการศึกษา การถือหุน้
วันที่ได้รับ
/ประวัติ
ในบริ ษทั
แต่งตั้ง
อบรม
(%)
(1)

(2)

(3)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการและ
ผูบ้ ริ หาร
(4)

ประสบการณ์ทาํ งาน
(5)
ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/
บริ ษทั /ประเภท
ธุรกิจ

1.2 ให้อธิ บายหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริ ษทั ด้วย
1.3 กรณี เป็ นบริ ษทั ที่ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุน้ ในบริ ษทั อื่น (holding company) ให้แสดง
รายชื่อกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และผูม้ ีอาํ นาจควบคุม ของบริ ษทั ย่อยที่เป็ นบริ ษทั ที่ประกอบธุรกิจหลัก โดยมี
รายละเอียดเช่นเดียวกับข้อมูลในตาราง 1.1 ด้วย นอกจากนี้ ให้ระบุให้ชดั เจนด้วยว่า กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ
ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม ของบริ ษทั ย่อยดังกล่าวรายใดเป็ นบุคคลที่คณะกรรมการบริ ษทั มีมติอนุมตั ิส่งเข้าเป็ นกรรมการ
ผูบ้ ริ หาร และผูม้ ีอาํ นาจควบคุม ของบริ ษทั ย่อยดังกล่าว
หมายเหตุ
(1) สําหรับตําแหน่งกรรมการ ให้ระบุประเภทของกรรมการด้วย เช่น กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
ผูกพันบริ ษทั ตามที่กาํ หนดในหนังสื อรับรอง นอกจากนี้ สําหรับเลขานุการบริ ษทั หากเป็ นการใช้บริ การ
หน่วยงานภายนอกบริ ษทั (outsource) (อาจเป็ นนิติบุคคลหรื อบุคคลก็ได้) ให้ระบุชื่อของนิติบุคคลหรื อบุคคล
ที่บริ ษทั แต่งตั้งให้ปฏิบตั ิงานเป็ นเลขานุการบริ ษทั พร้อมกับชื่อบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากนิติบุคคลที่สงั กัดนั้น
ให้ปฏิบตั ิงานดังกล่าวและตําแหน่งของบุคคลในนิติบุคคลที่สงั กัดด้วย
(2) ให้ระบุคุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุ ด โดยระบุวิชาเอก วิชาโท ชื่อคณะและสถาบันการศึกษา รวมถึง
ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็ นกรรมการ (เช่น การอบรมจากสมาคมส่ งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)) ทั้งนี้ สําหรับเลขานุการบริ ษทั ให้ระบุคุณวุฒิทางการศึกษาโดยรวมถึง
วุฒิบตั รหรื อประกาศนียบัตรที่เกี่ยวข้อง และหากจบการศึกษาสูงกว่าหรื อเทียบเท่าปริ ญญาตรี ให้เปิ ดเผย

- 37 คุณวุฒิทางการศึกษาตั้งแต่ปริ ญญาตรี ข้ ึนไป นอกจากนี้ ให้ระบุประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และ
ความรู ้พ้ืนฐานของเลขานุการบริ ษทั (เช่น การอบรมจากชมรมเลขานุการบริ ษทั ไทย) ด้วย
(3) ให้ระบุการถือหุน้ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยนับรวมหุน้ ของคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุ
นิติภาวะของบุคคลดังกล่าว รวมถึงหุน้ ที่มีบุคคลอื่นใดถือหลัก ทรัพย์ไว้แทนกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อผูม้ ีอาํ นาจ
ควบคุม คู่สมรสหรื อบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ ให้ระบุจาํ นวนหุน้ ทางอ้อม และ
จํานวนหุน้ ที่มีบุคคลอื่นถือหุน้ ไว้แทนแยกต่างหากจากกรณี ถือหุน้ เองโดยตรงด้วย
(4) ให้ระบุถึงความสัมพันธ์ทางครอบครั วระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หารด้วยกัน โดยความสัมพันธ์
ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต ความสัมพันธ์โดยการสมรสและความสัมพันธ์
โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ทั้งนี้ ให้ระบุเฉพาะความสัมพันธ์ลาํ ดับ บิดา มารดา คู่สมรส บุตร พี่นอ้ ง
ลุง ป้ า น้า อา รวมทั้งคู่สมรส และบุตร ของบุคคลดังกล่าว
(5) ให้ระบุประสบการณ์ของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมอย่างน้อยดังนี้
(ก) ประสบการณ์ทาํ งานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั และ/หรื อบริ ษทั ย่อย แล้วแต่กรณี
อย่างน้อยในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
(ข) หากมีการดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการในบริ ษทั จดทะเบียนอื่นในปี ที่ผา่ นมา ให้ระบุชื่อบริ ษทั
ไว้ดว้ ย
(ค) กรณี ที่กรรมการอิสระของบริ ษทั ดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการอิสระของบริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย
หรื อบริ ษทั ย่อยลําดับเดียวกัน ให้ระบุไว้ดว้ ย
2. ในกรณี ที่กรรมการ ผูบ้ ริ หารและผูม้ ีอาํ นาจควบคุมรายใดดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการหรื อผูบ้ ริ หาร
ในบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องหลายบริ ษทั ให้แสดงข้อมูลการดํารงตําแหน่งของกรรมการ
ผูบ้ ริ หาร และผูม้ ีอาํ นาจควบคุม ตามตารางดังนี้
รายชื่อบริ ษทั
รายชื่อ
ตัวอย่าง
นาย ก.
นาย ข.

บริ ษทั

บริ ษทั ย่อย
1
2
3

บริ ษทั ร่ วม
1
2
3

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง
1
2
3

//
X
/
X
/
/
/
/
/
หมายเหตุ
1. / = กรรมการ X = ประธานกรรมการ // = กรรมการบริ หาร
2. บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง ให้หมายถึง นิยามนิติบุคคลของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ของประกาศนี้

3. ประวัติกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และผูม้ ีอาํ นาจควบคุม
ในกรณี ที่กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และผูม้ ีอาํ นาจควบคุมมีลกั ษณะไม่เป็ นไปตามประกาศที่เกี่ยวกับ
ข้อกําหนดเกี่ยวกับกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ ให้ระบุดว้ ยว่ามีคุณสมบัติไม่เป็ นไป
ตามข้อใด หากไม่มี ไม่ตอ้ งระบุ

- 38 เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริ ษทั ย่อย
ให้แสดงรายชื่อกรรมการของบริ ษทั ย่อยตามตาราง ดังนี้
รายชื่อบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ….
บริ ษทั ….
บริ ษทั ….
รายชื่อกรรมการ
ตัวอย่าง
นาย ก.
//
/
/
นาย ข.
/
X
หมายเหตุ
1. / = กรรมการ X = ประธานกรรมการ // = กรรมการบริ หาร
2. บริ ษทั ย่อย ให้หมายถึง บริ ษทั ย่อยที่มีนยั สําคัญ เช่น มีรายได้เกินกว่าร้อยละ 10 ของรายได้รวม
ตามงบกําไรขาดทุนรวมของปี บัญชีล่าสุ ด

- 39 เอกสารแนบ 3
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกํากับดูแลการปฏิบตั ิงานของบริ ษทั
ให้แสดงรายละเอียดของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกํากับดูแลการปฏิบตั ิงานของ
บริ ษทั (ถ้ามี) โดยให้มีสาระสําคัญในเรื่ องดังต่อไปนี้
1. กรณี เป็ นพนักงานภายในบริ ษทั
(1) ให้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อของบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบริ ษทั ให้ปฏิบตั ิงานเป็ น
หัวหน้างานตรวจสอบภายในหรื อหัวหน้างานกํากับดูแลการปฏิบตั ิงานของบริ ษทั และตําแหน่ง
(2) คุณวุฒิทางการศึกษา โดยให้รวมถึงวุฒิบตั ร หรื อประกาศนียบัตรที่เกี่ยวข้องด้วย หากจบ
การศึกษาสูงกว่าหรื อเทียบเท่าปริ ญญาตรี ให้เปิ ดเผยคุณวุฒิทางการศึกษาตั้งแต่ปริ ญญาตรี ข้ ึนไป
(3) ประสบการณ์การทํางาน และการฝึ กอบรมที่เกี่ยวข้อง
(4) สําหรับหัวหน้างานกํากับดูแลการปฏิบตั ิงาน ให้ระบุหน้าที่ความรับผิดชอบด้วย
2. กรณี ใช้บริ การหน่วยงานภายนอก (outsource)
(1) ให้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อของนิติบุคคลหรื อบุคคลที่ ได้รับแต่งตั้งจากบริ ษทั ให้ปฏิบตั ิงาน
เป็ นหัวหน้างานตรวจสอบภายในหรื อหัวหน้างานกํากับดูแลการปฏิบตั ิงานของบริ ษทั แล้วแต่กรณี
(2) ให้ระบุชื่อของบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากนิติบุคคลที่สงั กัดให้ปฏิบตั ิงานเป็ น หัวหน้างาน
ผูต้ รวจสอบภายในหรื อหัวหน้างานกํากับดูแลการปฏิบตั ิงานของบริ ษทั แล้วแต่กรณี และตําแหน่งในนิติบุคคล
ที่สงั กัด พร้อมทั้งแสดงรายละเอียดของบุคคลดังกล่าวตามแนวทางที่กาํ หนดไว้ในข้อ 1 ข้างต้นด้วย

- 40 เอกสารแนบ 4
รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
กรณี ที่บริ ษทั มีการแสดงหรื อประสงค์จะเปิ ดเผยราคาประเมินในแบบแสดงรายการข้อมูล เช่น
การแสดงราคาประเมินประกอบการทํารายการระหว่างกัน บริ ษทั มีการปรับโครงสร้างการดําเนินธุรกิจ
อันเป็ นผลให้มีการได้มาหรื อจําหน่ายไปซึ่ งทรัพย์สิน และประสงค์จะเปิ ดเผยราคาประเมินที่เกี่ยวข้อง
บริ ษทั มีการตีราคาทรัพย์สินใหม่ในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชี เป็ นต้น ให้บริ ษทั แสดงรายละเอียดของข้อมูล
การประเมินราคาดังกล่าวโดยมีสาระสําคัญในเรื่ อง ดังนี้
(1) ทรัพย์สินที่มีการประเมินราคาและราคาประเมิน ซึ่ งจัดทําขึ้นล่วงหน้าก่อนการทํารายการนั้น
ไม่เกิน 6 เดือน
(2) ชื่อผูท้ ี่ทาํ หน้าที่ประเมินราคาทรัพย์สิน ซึ่ งได้แก่ ที่ปรึ กษาทางการเงินหรื อบริ ษทั ประเมินมูลค่า
ทรัพย์สินในตลาดทุนที่อยูใ่ นบัญชีรายชื่อที่สาํ นักงานให้ความเห็นชอบ หรื อผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่สาํ นักงาน
ให้การยอมรับ แล้วแต่กรณี
(3) ชื่อผูค้ วบคุมการปฏิบตั ิงานหรื อผูป้ ระเมินหลัก แล้วแต่กรณี ที่เป็ นผูล้ งลายมือชื่อในรายงาน
ซึ่ งต้องอยูใ่ นบัญชีรายชื่อที่สาํ นักงานให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ ในกรณี ที่ ผทู ้ ี่ทาํ หน้าที่ประเมินราคาทรัพย์สิน
เป็ นที่ปรึ กษาทางการเงินหรื อเป็ นบริ ษทั ประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุน
(4) วัตถุประสงค์การประเมินราคาทรัพย์สิน ซึ่ งต้องเป็ นไปเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะในกรณี ที่ เป็ น
รายงานประเมินราคาทรัพย์สินที่จดั ทําโดยบริ ษทั ประเมิ นมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุน หรื อมีคาํ ยินยอมของ
ผูท้ ี่ทาํ หน้าที่ประเมินราคาทรัพย์สินให้เผยแพร่ ความเห็นนั้นได้ในกรณี ที่เป็ นรายงานประเมินราคาทรัพย์สิน
ที่จดั ทําโดยที่ปรึ กษาทางการเงินหรื อผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
(5) วันที่ในรายงานประเมินราคาทรัพย์สิน

