






2 คู่มือจัดท�ำแบบแสดงรำยกำรข้อมูล  แบบ 56-1  แบบ 69-1

ค�ำแนะน�ำกำรใช้
คู่มือจัดท�ำแบบแสดงรำยกำรข้อมูล
แบบ 56-1  แบบ 69-1

	 คู่มือจัดท�ำแบบแสดงรำยกำรข้อมูล	 แบบ	 56-1	 แบบ	 69-1	 ฉบับนี้	 (“คู่มือ”)	 จัดท�ำขึ้น 

โดยกำรรวมแบบ	 56-1	 ค�ำอธิบำย	 แนวปฏิบัติ	 ค�ำแนะน�ำ	 และตัวอย่ำงประกอบกำรจัดท�ำ 

แบบ	 56-1	 ไว้ด้วยกัน	 เพ่ือเป็นแนวทำงให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียน 

สำมำรถเปิดเผยข้อมูลได้อย่ำงถูกต้องและครบถ้วน	เพียงพอต่อกำรตัดสินใจของผู้ลงทุน		

ในการจัดท�าคู่มือฉบับนี้ ส�านักงานจะแสดงข้อมูล ดังนี้

	 ตวัอกัษรปกต	ิและเอกสำรแนบแสดงถึงข้อก�ำหนดของแบบ	56-1	ตำมประกำศ	คณะกรรมกำร 

ก�ำกับตลำดทุนว่ำด้วยเรื่องหลักเกณฑ์	 เงื่อนไข	 และวิธีกำรรำยงำนกำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ

ฐำนะกำรเงินและผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์		

 ตวัอกัษรเอียง และภาคผนวก แสดงถงึ ค�าอธบิาย แนวปฏบิติั ค�าแนะน�า และตวัอย่างประกอบ

เพิ่มเติม ซ่ึงจะมีค�าอธิบายเฉพาะหัวข้อท่ีอาจมีปัญหาในทางปฏิบัติ หรืออาจต้องการแนวปฏิบัต ิ

หรือค�าแนะน�าที่ช่วยในการจัดท�าแบบ 56-1

	 ท้ังนี้	ค�ำอธิบำย	แนวปฏิบัติ	ค�ำแนะน�ำ	และตัวอย่ำงประกอบ	เป็นเพียงแนวทำงที่ใช้อธิบำย 

เพื่อประกอบควำมเข้ำใจ	ส่วนกำรบังคับใช้ตำมกฎหมำยเป็นไปตำมข้อก�ำหนดของแบบ	56-1

	 อนึง่	เนือ่งจำกแบบ	56-1	และแบบแสดงรำยกำรข้อมลูกำรเสนอขำยหลกัทรัพย์	(“แบบ	69-1”) 

มีข้อก�ำหนดส่วนใหญ่เหมือนกัน	 บริษัทท่ีออกหลักทรัพย์และที่ปรึกษำทำงกำรเงินจึงสำมำรถ 

ที่จะน�ำคู่มือฉบับนี้ไปใช้เป็นคู่มือประกอบกำรจัดท�ำแบบ	69-1	ด้วย
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	 รำยงำนกำรเปิดเผยข้อมูลประจ�ำปี	ซึ่งได้แก่	แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ�ำปี	(แบบ	56-1)	

และรำยงำนประจ�ำปี	(แบบ	56-2)	ก�ำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ลงทุนสำมำรถศึกษำติดตำมข้อมูลที่ส�ำคัญ 

ของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์หรือบริษัทจดทะเบียนเพื่อใช้ประกอบกำรตัดสินใจลงทุนได้ 

ไม่ว่ำจะเป็นลักษณะกำรประกอบธุรกิจ		กำรบริหำรจัดกำร		ฐำนะกำรเงินและผลกำรด�ำเนินงำน

ของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์	นอกเหนือจำกข้อมูลในเชิงตัวเลขที่ปรำกฏอยู่ในงบกำรเงิน	ซึ่งกำรที ่

ผู้ลงทุนเข้ำใจและมีข้อมูลของบริษัทอย่ำงเพียงพอตำมควำมเป็นจริงนี้	 จะเป็นส่วนส�ำคัญ 

ในกำรสร้ำงควำมน่ำเชื่อถือให้แก่บริษัทที่ออกหลักทรัพย์นั้นเอง	 ทั้งยังช่วยยกระดับคุณภำพ 

กำรเป ิดเผยข ้อมูลในแบบ	 56-1	 ของบริษัทจดทะเบียนไทยในภำพรวมและส ่งผลดี 

ต่อตลำดทุนไทยโดยรวม	 ในกำรเป็นแหล่งระดมทุมและตลำดทุนของผู้ลงทุน	 ทั้งในประเทศ 

และต่ำงประเทศด้วย	

	 ข้อก�ำหนดในแบบ	56-1	จะเป็นเพียงข้อก�ำหนดขั้นต�่ำที่จะต้องเปิดเผย	ซึ่งหำกมีข้อมูลอ่ืนใด 

ที่อำจมีผลกระทบอย่ำงมีนัยส�ำคัญต่อกำรตัดสินใจของผู้ลงทุน	บริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลน้ันด้วย	

	 นอกจำกนี้ 	 ในระหว ่ำงป ีหำกมีกำรเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับบริษัทที่ออกหลักทรัพย  ์

อย่ำงมีนัยส�ำคัญ	เช่น	มีกำรควบรวมกิจกำร	มีกำรเปล่ียนแปลงธุรกิจหลัก	ฯลฯ	บริษัทต้องจัดท�ำ 

แบบ	 56-1	 ระหว่ำงกำลตำมประกำศคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุนว่ำด้วยเร่ือง	 หลักเกณฑ์ 

เงื่อนไข	 และวิธีกำรรำยงำนกำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐำนะกำรเงินและผลกำรด�ำเนินงำน 

ของบริษัทท่ีออกหลักทรัพย์ด้วย	 เพื่อให้แบบแสดงรำยกำรข้อมูลของบริษัทแสดงข้อมูลธุรกิจ 

ที่เป็นปัจจุบัน			

	 อนึ่ง	หลักส�ำคัญในกำรจัดท�ำแบบ	56-1	คือ	กำรมีข้อมูลที่มีนัยส�ำคัญอย่ำงถูกต้อง	เพียงพอ	

ต่อกำรตัดสินใจของผู้ลงทุน	 โดยไม่มีข้อมูลหรือข้อควำมหมำยใดที่อำจท�ำให้เกิดควำมเข้ำใจผิด	

(misleading)	และสะท้อนถึงสถำนะและข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน

หลักการจัดท�าและเปิดเผยข้อมูล 
ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (“แบบ 56-1”)
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การจัดท�าและเปิดเผยข้อมูลในแบบ 56-1

	 ในกำรจัดท�ำแบบ	56-1	บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	ควรถือปฏิบัติดังนี้

	 1.	 ถ้อยค�ำและข้อควำมที่ใช้ต้องอยู่บนพื้นฐำนของควำมถูกต้อง	 เป็นจริง	 และส่วนท่ีเป็น 

กำรวิเครำะห์ก็ต้องอยู่บนหลักควำมสมเหตุผล	ระมัดระวัง	 	ทั้งนี้	ต้องไม่มีถ้อยค�ำหรือข้อควำม 

ที่เป็นกำรกล่ำวลอย	ๆ	อวดอ้ำง	หรือโฆษณำโดยไม่สำมำรถพิสูจน์ได้ด้วยข้อเท็จจริง

	 2.	 กำรอธิบำยข้อมูลต้องท�ำอย่ำงกระชับ	ไม่ซ�้ำซ้อน	(โดยอำจใช้วิธีอ้ำงอิงข้อมูลได้

โดยไม่ต้องอธิบำยซ�้ำ)	 ไม่มีข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง	 และไม่มีข้อควำมอันอำจท�ำให้ผู้ลงทุนส�ำคัญผิด	 

ควรสื่อด้วยภำษำท่ีชัดเจนเข้ำใจง่ำย	และอำจใช้ตำรำง	รูปภำพ	หรือกรำฟ	ประกอบกำรบรรยำย

ตำมควำมเหมำะสม		ทั้งนี้ข้อมูลที่เปิดเผยไม่ว่ำจะอยู่ในรูปแบบใด	จะต้องไม่มีลักษณะเป็นกำร

แสดงข้อควำมอันเป็นเท็จ	ปกปิดข้อควำมจริง	หรือท�ำให้บุคคลอ่ืนส�ำคัญผิด

	 3.	 กำรจัดพิมพ์	 กำรใช้ตัวอักษร	 และกำรจัดบรรทัดควรใช้ขนำดที่พอเหมำะซึ่งท�ำให้ 

อ่ำนได้สะดวก

	 4.	 กำรเปิดเผยข้อมูลนี้	 ควรผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรบริษัท	 ก่อนท่ีจะส่งให้

ส�ำนักงำน



ส่วนที่ 1  
กำรประกอบธุรกิจ    
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ส่วนที่ 1  

นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ

	 ให้อธิบำยภำพรวม	ที่มำและลักษณะกำรประกอบธุรกิจของบริษัท	หรือกลุ่มบริษัท	ซึ่งประกอบด้วย

บริษัท	 	 บริษัทย่อย	 และบริษัทร่วม	 ที่ด�ำเนินงำนอยู่ในปัจจุบัน	 หรือก�ำลังจะด�ำเนินงำน	 แล้วแต่กรณี	 

โดยให้อธิบำยในประเด็นดังต่อไปนี้ด้วย	

	 1.1	 วิสัยทัศน์	 วัตถุประสงค์	 เป้ำหมำย	 หรือกลยุทธ์ในกำรด�ำเนินงำนของบริษัทหรือกลุ่มบริษัท 

ในภำพรวม	 ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทก�ำหนด	 (ถ้ำมี)	 โดยอธิบำยเท่ำที่บริษัทเห็นว่ำเหมำะสม 

เพือ่ให้ผูล้งทนุเข้ำใจ	และใช้เป็นแนวทำงในกำรตดิตำมทศิทำงกำรด�ำเนนิธุรกิจของบริษัทในอนำคตต่อไป	

	 1.2	 กำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำกำรที่ส�ำคัญ

	 	 	 ให้อธิบำยกำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำกำรที่ส�ำคัญเกี่ยวกับกำรเปลี่ยนแปลงอ�ำนำจในกำร 

ควบคมุบรษิทั	และลกัษณะกำรประกอบธรุกจิในปีทีผ่่ำนมำโดยสงัเขป	ทัง้นี	้หำกบรษัิท	มกีำรเปล่ียนแปลง 

โครงสร้ำงกำรถือหุ้น	 กำรจัดกำร	 หรือกำรประกอบธุรกิจ	 อย่ำงมีนัยส�ำคัญ	 หรือมีเหตุกำรณ์ส�ำคัญอื่น 

(เช่น	กำรควบรวมกิจกำร)	ในช่วง	3	ปีท่ีผ่ำนมำ	ให้อธิบำยกำรเปล่ียนแปลงในเร่ืองดังกล่ำวด้วย	

	 1.3	 โครงสร้ำงกำรถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

	 	 	 ในกรณีท่ีบริษัทมีบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม	ให้แสดงข้อมูลต่อไปนี	้

   •	 ให้อธิบำยนโยบำยกำรแบ่งกำรด�ำเนินงำนของบริษัทในกลุ่ม

   • ให้แสดงข้อมูลแผนภำพโครงสร้ำงกำรถือหุ้นของกลุ่มบริษัท	 โดยให้ระบุสัดส่วนกำรถือหุ้น

และสัดส่วนของสิทธอิอกเสียง	(ในกรณทีีแ่ตกต่ำงจำกสดัส่วนกำรถอืหุน้)	ไว้ด้วย	และในกรณทีีก่ำรถอืหุน้ 

ในบริษทัย่อยเป็นกำรตกลงร่วมทนุกบักลุม่ธรุกจิอืน่	ให้ระบชุือ่และสดัส่วนกำรถอืหุน้ของผูร่้วมทนุนัน้ด้วย 

(หำกมีบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมจ�ำนวนมำก	อำจจัดรวมกันเป็นกลุ่มธุรกิจก็ได้)	  

   •	 กรณีเป็นบริษทัท่ีประกอบธรุกิจโดยกำรถอืหุน้ในบรษิทัอืน่	(holding	company)	ให้ระบขุนำด 

ของบริษัทท่ีประกอบธุรกิจหลัก	 และขนำดของบริษัทอื่น	 โดยเปรียบเทียบกับขนำดของบริษัท 

ตำมหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง1		ทั้งนี้	หำกสัดส่วนดังกล่ำวไม่เป็นไปตำมเกณฑ์ที่ก�ำหนด	ให้ระบุมำตรกำร

และแนวทำงแก้ไขเพื่อให้เป็นไปตำมเกณฑ์ด้วย

1.

     
 1	 ตำมที่ก�ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุนว่ำด้วยกำรขออนุญำตและกำรอนุญำตให้เสนอขำยหุ้น
			 ที่ออกใหม่	และประกำศส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ว่ำด้วยกำรพิจำรณำขนำด
			 ของบริษัทในส่วนท่ีเกี่ยวกับกำรอนุญำตให้บริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยกำรถือหุ้นในบริษัทอื่น	(holding	company)	
		 เสนอขำยหุ้นที่ออกใหม่

การประกอบธุรกิจ
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 ค�ำแนะน�ำ หรือค�ำอธิบำยเพิ่มเติม

  บริษัทควรเน้นการอธิบายภาพรวมการประกอบธุรกิจ เพื่อให้ผู ้ลงทุนทราบภาพรวม 

การประกอบธุรกิจของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ที่ด�าเนินการอยู่ในปัจจุบันได้อย่างรวดเร็ว 

และหากบริษัทมีธุรกิจท่ีจะเร่ิมด�าเนินการในอนาคตอันใกล้ ก็ควรเปิดเผยไว้ด้วย โดยอาจใช้การบรรยาย

หรือแผนภาพโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทประกอบการอธิบายด้วย  นอกจากนี้ หากบริษัท 

มีพัฒนาการหรือการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจ 

หรือการตัดสินใจของผู้ลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่ การจัดการ หรือผู ้บริหาร  

การเปล่ียนแปลงโครงสร้างการถือหุ้น การเปลี่ยนแปลงการประกอบธุรกิจ การขยายการประกอบธุรกิจ 

การเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ ก็ควรอธิบายไว้ด้วย

 ตัวอย่างการอธิบาย

 บริษัทเริ่มประกอบธุรกิจ...................โดยครอบครัว..................เมื่อปี.........ต่อมาในปี .............

ได้มีบริษัท .................................ซ่ึงเป็นผู้ประกอบธุรกิจ..................................ในประเทศ.................. 

เข้าร่วมถือหุ ้นในสัดส่วนร้อยละ.................จึงท�าให้ปัจจุบัน บริษัทมีผู ้ถือหุ ้นหลัก 2 กลุ่มคือ 

..............................และได้ขยายธุรกิจมาอย่างต่อเนื่อง จนปัจจุบันบริษัทมีการประกอบธุรกิจใน 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .กลุ ่มธุรกิจ คือ กลุ ่มธุรกิจ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .กลุ ่มธุรกิจ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

และกลุ่มธุรกิจ.........................โดยมีการแบ่งการด�าเนินงานของบริษัทในกลุ่ม ดังนี้

 ให้ระบุสัดส่วนการถือหุ้นและสิทธิออกเสียง (กรณีที่แตกต่างกัน) และรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ร่วมลงทุน        

ในบริษัทย่อย (และบริษัทร่วม (หากมีข้อมูล)) พร้อมสัดส่วนการถือหุ้นด้วย

บริษัท................

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

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

กลุ่มธุรกิจ............ กลุ่มธุรกิจ............. กลุ่มธุรกิจ.............

99% 60%

99% 51%

51%

40%

40%

49%

49%

60%

บริษัท (ผู้ร่วมทุน) บริษัท (ผู้ร่วมทุน)

บริษัท (ผู้ร่วมทุน) บริษัท (ผู้ร่วมทุน)
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 ตัวอย่างการเปิดเผยข้อมูล (กรณี holding company)

 บริษัทเป็น holding company ซึ่งมีการลงทุนหลักในบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจ................

และธุรกิจ................นอกจากนี้ ยังมีการลงทุนในบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจ..........................โดยม ี

รายละเอียดดังต่อไปนี้

 ทั้งนี้ ให้บริษัทเปิดเผยขนาดของบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก และขนาดของบริษัทอื่น ตามหลัก

เกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง*   ท้ังนี้ หากไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ให้ระบุมาตรการและแนวทางแก้ไขด้วย

หมายเหตุ

*ประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ ้นที่ออกใหม่  

และประกาศส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการพิจารณาขนาดของ

บริษัทในส่วนที่เก่ียวกับการอนุญาตให้บริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (holding company) 

เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ทั้งน้ี หลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกับบริษัท holding company ปรากฏตามภาคผนวก 3

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ สัดส่วนการถือหุ้น

1. ธุรกิจหลัก      (ระบุ) 
  บริษัท.............................
  บริษัท.............................

1. ธุรกิจอื่น      (ระบุ) 
  บริษัท.............................
  บริษัท...........................

 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย หรือกลยุทธ์ในกำรด�ำเนินงำน

 การเปิดเผยข้อมูลในหัวข้อนี้มีความส�าคัญ เนื่องจากเป็นเรื่องที่ผู ้ลงทุนมักให้ความสนใจ  

และเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ ท�าความเข้าใจทิศทางการด�าเนินงานของบริษัท โดยบริษัทสามารถ

เปิดเผยและอธิบายเท่าที่บริษัทเห็นว่าเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน โดยจะระบุเป้าหมาย 

ที่เป็นตัวเลขไว้หรือไม่ก็ได้  ทั้งนี้ หากบริษัทเปิดเผยเป้าหมายในการด�าเนินงาน เป้าหมายดังกล่าว 

ต้องผ่านการพิจารณาแล้วว่าอยู่ในวิสัยที่เป็นไปได้ โดยควรระบุกลยุทธ์หรือมาตรการด�าเนินงานรองรับ 

ตลอดจนแนวทางที่บริษัทจะด�าเนินการเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์และเป้าหมายดังกล่าวไว้ด้วยเพื่อให้ 

ผู้ลงทุนมีความเข้าใจและทราบแนวทางการด�าเนินการของบริษัท  นอกจากนี้ ควรอธิบายความคืบหน้า

และสาเหตขุองการไม่สามารถปฏิบตัติามเป้าหมายดงักล่าวในแบบ 56-1 ของปีต่อ ๆ  ไปด้วย (บริษัทอาจจะ

อธบิายความคบืหน้าและสาเหตไุว้ในส่วนที ่3 หวัข้อ “การวเิคราะห์และค�าอธบิายของฝ่ายจดัการ” กไ็ด้)  

ไม่ว่าในกรณใีด บริษทัต้องไม่ใช้การเปิดเผยข้อมลูน้ี เพ่ือการโฆษณากล่าวอ้างลอย  ๆ  หรือท�าให้ส�าคญัผดิ

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

.............................
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2 ไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลในหัวข้อนี้ก็ได้	หำกเป็นกรณีที่กำรด�ำเนินธุรกิจหลักของบริษัท	มิได้มีควำมสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้อง
			 กับกำรด�ำเนินธุรกิจอื่นของผู้ถือหุ้นรำยใหญ่อย่ำงมีนัยส�ำคัญ		หรือมีควำมสัมพันธ์กันแต่เพียงครั้งครำวเฉพำะธุรกรรม
			 เช่น	ใช้บริกำรโฆษณำ	กู้ยืมเงิน		เช่ำทรัพย์สิน	เป็นต้น	

3	 ตัวอย่ำงของควำมสัมพันธ์หรือพึ่งพิง	เช่น	กำรให้หรือรับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน	ทำงเทคนิค	หรือกำรจัดหำ		
	 วัตถุดิบ	กำรใช้ตรำสินค้ำร่วมกัน	เป็นต้น

	 1.4	 ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่2

	 	 ในกรณีที่บริษัทหรือกลุ ่มบริษัทเป็นบริษัทในเครือ	 หรือเป็นส่วนหนึ่งของกลุ ่มธุรกิจของ 

ผู้ถือหุ้นใหญ่	 และโดยสภำพกำรด�ำเนินธุรกิจหลักของบริษัทอำจต้องสัมพันธ์	 พึ่งพิง3	 หรือแข่งขัน 

กบัธรุกจิอืน่ในกลุม่ธรุกจิของผูถ้อืหุน้ใหญ่อย่ำงมนียัส�ำคญั	บริษัทควรอธิบำยโครงสร้ำงหรือสถำนภำพนัน้ 

รวมทั้งลักษณะควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจระหว่ำงกัน	 โดยควรแสดงแผนภำพโครงสร้ำงธุรกิจโดยรวม 

ของผู้ถือหุ้นใหญ่เท่ำที่ท�ำได้ด้วย	พร้อมทั้งอธิบำยเหตุผลและโอกำสหรือควำมจ�ำเป็นที่ต้องมีกำรพึ่งพิง 

หรือสนับสนุนระหว่ำงกัน	 รวมทั้งควำมส�ำคัญเชิงกลยุทธ์	 (positioning)	 ของบริษัทหรือกลุ่มบริษัท 

ต่อกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่	 ในกรณีที่โครงสร้ำงธุรกิจของบริษัทหรือบริษัทในกลุ่มมีกำรแข่งขันกัน 

อย่ำงมีนัยส�ำคัญ	 ควรอธิบำยให้ชัดเจนด้วยว่ำ	 บริษัทมีกลไกกำรรักษำสิทธิของผู ้ถือหุ ้นให้ได้รับ 

ควำมเป็นธรรมหรือกำรบริหำรจัดกำรบริษัทจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของกิจกำรและผู้ถือหุ้น 

โดยรวมอย่ำงไร		ทั้งนี้	เพื่อให้ผู้ลงทุนเข้ำใจภำพรวมกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัท
 
 ค�ำแนะน�ำ หรือค�ำอธิบำยเพิ่มเติม

 บริษัทควรเปิดเผยหัวข้อนี้ถ้าบริษัทหรือกลุ่มบริษัทเป็นบริษัทในเครือ หรือเป็นส่วนหนึ่งของ 
กลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่ และธุรกิจหลักของบริษัทมีควำมสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ ่
อย่างมีนัยส�าคัญ เพื่อให้ผู้ลงทุนเข้าใจ และสามารถวิเคราะห์โอกาส และความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ 
ของบริษัทได้ชัดเจนขึ้น  ทั้งนี้ ลักษณะความสัมพันธ์ หรือการพ่ึงพิงดังกล่าว เช่น  
 • การท�าธุรกิจเดียวกันในภูมิภาคอ่ืน ๆ หรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ใกล้เคียงกัน  
 • การอาศัยบริษัทในกลุ่มของผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นศูนย์กลางในการจัดหาวัตถุดิบ/บริการขนส่งสินค้า/ 
การจัดหาเงิน (financing) หรือลูกค้าให้แก่บริษัทและบริษัทอ่ืนในกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่  
 • การใช้วัตถุดิบ การตั้งตัวแทนจ�าหน่ายสินค้าจากบริษัทในเครือของผู้ถือหุ้นใหญ่ เป็นต้น

 ในกรณีเช่นนี้ บริษัทควรเปิดเผย
 1. แผนภาพโครงสร้างธุรกิจโดยรวมของธุรกิจในเครือของผู้ถือหุ้นใหญ่ รวมทั้งสถานะ หรือความ
ส�าคัญเชิงกลยุทธ์ (positioning) ของบริษัทในภาพรวมของกลุ่มธุรกิจในเครือของผู้ถือหุ้นใหญ่ด้วย 
 เท่าที่บริษัทมีข้อมูล ในกรณีที่โครงสร้างการถือหุ้นภายในกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่มีความซับซ้อนจนไม่สามารถ
แสดงแผนภาพโครงสร้าง หรือเกินวิสัยที่บริษัทจะเข้าถึงข้อมูลนั้น บริษัทสามารถใช้การอธิบายความ
สัมพันธ์ในกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่แทนการแสดงแผนภาพดังกล่าวก็ได้
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ABC Holding

บมจ. ซุปเปอร์มาร์เก็ต 
(ออสเตรเลีย) 
ธุรกิจค้ำปลีก

บริษัท A1
ผู้ผลิตและจ�ำหน่ำยอำหำรส�ำเร็จรูป

บมจ. ซุปเปอร์มาร์เก็ต (ไทย)
ธุรกิจค้าปลีก (Listed co.)

บริษัท A2
ผู้ผลิตและจ�ำหน่ำยเนื้อสัตว์

80%

99%

12%

24% 15%

99%100%

บริษัทอ่ืน	ๆ	
ธุรกิจก่อสร้ำง,	โรงแรม

 2. . ลักษณะความสัมพันธ์ เหตุผล ความจ�าเป็น หรือประโยชน์ของรายการดังกล่าว และหากบริษัท 

ผู้ถือหุ้นเห็นว่า มีการจ�ากัดขอบเขต/ภูมิภาคในการประกอบธุรกิจของบริษัทไว้ ให้ระบุด้วย ทั้งนี้ บริษัท 

ควรอธิบายนโยบาย หรือกลไกการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นให้ได้รับความเป็นธรรมหรือการบริหารจัดการไว้ด้วย 

เพื่อให้มั่นใจว่าการก�าหนดนโยบาย กลยุทธ์ และการด�าเนินงานในบริษัทจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุด 

ของบริษัทเป็นส�าคัญ

 ตัวอย่างการเปิดเผยความสัมพันธ์กับกลุ่มบริษัทของผู้ถือหุ้นใหญ่

 ธุรกิจค้าปลีกของบริษัท เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจในเครือ ABC ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจผลิตและจ�าหน่าย

ผลติภัณฑ์อาหารครบวงจร ภายใต้บริษทัทีส่�าคญั คอื......................กลุม่ธุรกิจ ABC มคีรอบครวั...........................

เป็นผู้ถือหุ้นหลัก โดยมีโครงสร้างธุรกิจที่ส�าคัญ ดังนี้

 เครือ ABC มีนโยบายให้บริษัทในเครือแต่ละแห่งมีนโยบาย และการบริหารงานของตัวเอง รายได้ของ 

เครอื ABC มาจากรายได้จากการลงทนุในบรษัิทประมาณร้อยละ 10 โดยบรษัิท A1 และ A2 จ�าหน่ายผลติภณัฑ์

ผ่านบริษัทประมาณ ร้อยละ 5 และร้อยละ 8 ของรายได้ของ A1 และ A2 ตามล�าดับ และยอดขายสินค้า 

จากบริษัทในเครือ ABC คิดเป็นร้อยละ 10 ของยอดจ�าหน่ายสินค้าทั้งหมดของบริษัท การจ�าหน่ายสินค้า 

ให้แก่บริษัทในเครือดังกล่าว มีเงื่อนไขไม่แตกต่างจากการจ�าหน่ายให้กับลูกค้ารายอื่น ที่มีประเภทสินค้า 

และปริมาณการขายใกล้เคียงกัน
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ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ

	 ในกรณีที่บริษัทมีสำยผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจมำกกว่ำ	1	สำย	หรือ	1	กลุ่ม	ให้ระบุสัดส่วนรำยได้

จำกแต่ละสำยผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ	 โดยอย่ำงน้อยให้แสดงสัดส่วนรำยได้ของสำยผลิตภัณฑ์หรือ 

กลุ่มธุรกิจที่มีมูลค่ำเกินกว่ำร้อยละ	 10	 ของรำยได้รวมตำมงบก�ำไรขำดทุนรวมของปีบัญชีล่ำสุด	 

ตำมตำรำง	 ดังนี้	 	 ทั้งนี้	 ในกรณีที่หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินของบริษัทได้แสดงผลกำรด�ำเนินงำน 

ของแต่ละสำยผลิตภัณฑ์ไว้ครบถ้วนตำมมำตรฐำนกำรบัญชีว่ำด้วยกำรเสนอข้อมูลทำงกำรเงิน 

จ�ำแนกตำมส่วนงำนแล้ว	 อำจอธิบำยโครงสร้ำงรำยได้เฉพำะปีล่ำสุดก็ได้	 (เช่น	 บริษัทมีรำยได้ 

จำกกำรประกอบธุรกิจ	 A	 ร้อยละ	 65	 และธุรกิจ	 B	 ร้อยละ	 35	 พร้อมทั้งอธิบำยอ้ำงอิงถึงหมำยเหตุ

ประกอบงบกำรเงินที่เก่ียวข้อง)

โครงสร้ำงรำยได้1

2.

สำยผลิตภัณฑ์/กลุ่มธุรกิจ ด�ำเนิน
กำรโดย

% 
กำรถอืหุน้
ของบรษิทั

ปี		25....
รำยได้2

% ปี		25...
รำยได้2

% ปี		25....
รำยได้2

%

สำยผลิตภัณฑ์/กลุ่มธรุกจิที	่1
สำยผลิตภัณฑ์/กลุ่มธรุกจิที	่2
สำยผลิตภัณฑ์/กลุ่มธรุกจิที	่3
รำยได้อืน่3	(ถ้ำมี)

รวม 100 100 100

1	 กรณีที่บริษัทได้ออกและเสนอขำยหลักทรัพย์ต่อประชำชนเป็นกำรทั่วไป	(Initial	public	offering)	ในช่วง	1	หรือ	2		
	 ปีที่ผ่ำนมำ	ให้แสดงตำรำงโครงสร้ำงรำยได้เฉพำะในช่วง	1	หรือ	2	ปีที่ผ่ำนมำ	แล้วแต่กรณี			

2	 รำยได้	ให้รวมถึงส่วนแบ่งก�ำไรจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วมตำมวิธีส่วนได้เสียจำกกำรลงทุนด้วย

3	 ให้อธิบำยลักษณะและสัดส่วนของรำยได้อื่น	ซึ่งหำกรำยได้อื่นใดมีสัดส่วนท่ีมีนัยส�ำคัญ	(เช่น	เกิน	10%)	ให้อธิบำย	
	 แยกออกมำด้วย
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 ค�ำแนะน�ำ หรือค�ำอธิบำยเพิ่มเติม

 1. การแบ่งแยกสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจให้เป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัท โดยควรค�านึงถึง 

ลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือบริการ ลักษณะของกระบวนการผลิต ประเภทหรือกลุ ่มลูกค ้า  

วิธีการจัดจ�าหน่ายหรือการให้บริการ สภาพแวดล้อมทางกฎหมาย ซึ่งในสายผลิตภัณฑ์หรือ 

กลุ่มธุรกิจเดียวกัน ควรมีปัจจัยดังกล่าวที่คล้ายคลึงกันหรือเก่ียวข้องกัน ทั้งนี้ หากสายผลิตภัณฑ ์

หรือกลุ่มธุรกิจใดที่มีปัจจัยบางอย่างที่คล้ายคลึงกัน แต่มีความเสี่ยงและผลตอบแทนที่แตกต่างกัน 

อย่างเป็นสาระส�าคัญ เช่น ผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง ผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋อง เป็นต้น ก็ควรแยกเป็น

คนละสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

 2. ในกรณีที่บริษัทมีบริษัทย่อย ให้ใช้รายได้ตามงบการเงินรวมในการแสดงโครงสร้างรายได้

 3. ในกรณีที่สายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจใดมีมูลค่ารายได้น้อยกว่าร้อยละ 10 ของรายได้รวมตาม 

งบการเงนิรวม บรษิทัสามารถเปิดเผยรวมกับรายได้อ่ืน โดยอธิบายถงึลักษณะรายได้ จ�านวน และสัดส่วน

ของรายได้ของกลุ่มธุรกิจดังกล่าวด้วย

 4. การแสดงโครงสร้างรายได้ของธุรกิจเฉพาะ 

  4.1 สถาบันการเงิน : ควรแสดงโครงสร้างรายได้แยกตามรายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิ  

(หลังจากหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและค่าใช้จ่ายดอกเบ้ีย) และรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ย  ทั้งนี้ อาจแสดง 

โครงสร้างรายได้แยกตามแผนกลยุทธ์ของบริษัท หรือตามกลุ่มลูกค้าธนาคารตามความเหมาะสม 

ประกอบด้วยก็ได้

  4.2 บริษทัพัฒนาอสังหารมิทรพัย์ : ควรแสดงโครงสร้างรายได้แยกตามประเภทลกัษณะธุรกจิ 

เช่น อสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย อสังหาริมทรัพย์เพ่ือให้เช่า และการรับจ้างก่อสร้าง เป็นต้น  ทั้งนี้ กรณี

บริษัทที่มีรายได้จากการท�าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย บริษัทควรแยกประเภทรายได้ตามลักษณะ

ประเภทของสินค้า (เช่น บ้านเดี่ยว คอนโด เป็นต้น) และหากบริษัทมีรายได้จากการรับจ้างก่อสร้าง 

บริษัทควรแยกประเภทรายได้ตามลักษณะงานที่รับจ้างก่อสร้าง (เช่น งานภาครัฐ งานภาคเอกชน) ด้วย

 5. บริษัทควรเปิดเผยข้อมูลแยกตามแต่ละสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจตามแนวทางดังน้ี

  5.1  ในการอธิบายการประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ ให้อธิบายทีละสายผลิตภัณฑ์

หรือกลุ่มธุรกิจ ตามที่มีการแบ่งไว้ในตารางโครงสร้างรายได้ โดยให้อธิบายสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

ที่ 1 ตั้งแต่หัวข้อ (1) ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ (2) การตลาดและภาวะการแข่งขัน (3) การจัดหา

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ และ (4) งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ ให้เสร็จส้ินก่อนแล้ว จึงค่อยอธิบายสายผลิตภัณฑ์

หรือกลุ่มธุรกิจที่ 2 ภายใต้หัวข้อ (1)-(4) ต่อไป

  5.2  ในกรณีที่บริษัทแบ่งแยกสายผลิตภัณฑ์ เนื่องจากมีความเส่ียงและผลตอบแทนที่แตก

ต่างกัน แต่มีปัจจัยอื่นตามหัวข้อ ตามข้อ 5.1(2)-(4) ที่เหมือนกัน (เช่น มีกลุ่มลูกค้า หรือใช้ช่องทาง 

การจ�าหน่ายของแต่ละสายผลิตภัณฑ์เดยีวกนั) ให้อธบิายลกัษณะผลติภณัฑ์ทลีะสาย แต่อาจอธบิายหัวข้อ 

อื่นตาม 5.1(2)-(4) ของทุกสายผลิตภัณฑ์รวมกันก็ได้

    5.3  หากมีสายผลิตภัณฑ์หรอืกลุม่ธุรกจิเดยีว อาจไม่ต้องแยกหัวข้อน้ีไว้ต่างหาก โดยอาจอธิบาย 

ไว้ภายใต้หัวข้อลักษณะการประกอบธุรกิจก็ได้
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  5.4 หากมียี่ห้อ ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร สัมปทาน หรือใบอนุญาตส�าคัญ  

ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ให้ระบุด้วย

  5.5 กรณีบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ : ให้อธิบายลักษณะโครงการที่ด�าเนินการอยู่ เช่น  

ชื่อและที่ตั้งของโครงการ ประเภทโครงการ กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย จ�านวนหน่วย พ้ืนที่ขาย/ให้เช่า  

มูลค่าโครงการ ความคืบหน้าในการขาย/การพัฒนาโครงการ 

	 ให้อธิบำยข้อมูลดังต่อไปนี้แยกตำมแต่ละสำยผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	 2.1		 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริกำร

	 	 	 ให้อธิบำยลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริกำรเพื่อให้ผู ้ลงทุนเข้ำใจลักษณะธุรกิจของบริษัทใน

ปีท่ีผ่ำนมำ	 รวมถึงปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อโอกำสหรือข้อจ�ำกัดกำรประกอบธุรกิจ	 เช่น	 กำรได้รับ 

ใบอนุญำตให้ประกอบธุรกิจ	 สัมปทำน	 หรือกำรส่งเสริมกำรลงทุน	 เป็นต้น	 พร้อมทั้งอธิบำย 

ลักษณะสิทธิประโยชน์ที่ได้รับด้วย

	 	 	 กรณีบริษัทหรือบริษัทย่อยประกอบธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพย์	ให้อธิบำยลักษณะโครงการ 

ที่มีนัยส�าคัญที่ก�ำลังด�ำเนินกำรอยู่ในปัจจุบันในแต่ละโครงกำร	 เช่น	 ชื่อและที่ตั้งโครงกำร	 ประเภท

โครงกำร	 กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย	 จ�ำนวนหน่วย	 พื้นที่ขำย/เช่ำ	 มูลค่ำโครงกำร	 ควำมคืบหน้ำกำรขำย	 

ควำมคืบหน้ำกำรพัฒนำโครงกำร

	 2.2		 กำรตลำดและกำรแข่งขัน

	 	 	 (ก)	 ให้อธิบำยนโยบำยกำรตลำดของผลิตภัณฑ์หรือบริกำรที่ส�ำคัญในปีที่ผ่ำนมำซึ่งอำจ 

อธิบำยในเชิงเปรียบเทียบกับคู่แข่งในภำพรวม	 โดยไม่จ�ำเป็นต้องเป็นข้อมูลเชิงตัวเลข	 ลักษณะลูกค้ำ 

กลุ ่มลูกค้ำเป้ำหมำย	 กำรจ�ำหน่ำยและช่องทำงกำรจ�ำหน่ำย	 หำกมีกำรส่งผลิตภัณฑ์ออกไป 

จ�ำหน่ำยต่ำงประเทศ	 ให้ระบุสัดส่วนกำรจ�ำหน่ำยในประเทศต่อกำรส่งออกไปจ�ำหน่ำยต่ำงประเทศ 

ชื่อประเทศหรือกลุ่มประเทศที่จ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์หรือบริกำรด้วย

	 	 	 (ข)	 ให้อธิบำยสภำพกำรแข่งขันภำยในอุตสำหกรรมในปีที่ผ่ำนมำ	 และแนวโน้มภำวะ

อตุสำหกรรมและสภำพกำรแข่งขนัในอนำคต		เช่น	จ�ำนวนคูแ่ข่งโดยประมำณ	ขนำดของบรษัิทเมือ่เทยีบ

กับคู่แข่ง	 สถำนภำพและศักยภำพในกำรแข่งขันของบริษัท	 ช่ือคู่แข่ง	 (โดยทั่วไปไม่จ�ำเป็นต้องเปิดเผย	 

เว้นแต่ในกรณีที่ในอุตสำหกรรมนี้มีคู่แข่งเพียงรำยเดียว	หรือน้อยรำยที่เป็นผู้น�ำตลำด)	เป็นต้น

 ค�ำแนะน�ำ หรือค�ำอธิบำยเพิ่มเติม

 1. นโยบายการแข่งขัน และจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัท ควรอธิบาย

  1.1  กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ควรอธิบายตลาดหลัก เช่น บริษัทเน้นการแข่งขันในตลาดสินค้า

คุณภาพสูง ส�าหรับลูกค้าระดับบน ซึ่งมีคู่แข่งน้อยราย ส่วนใหญ่มาจากต่างประเทศ เป็นต้น ในกรณ ี

เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีลูกค้าเฉพาะกลุ่ม ควรอธิบายลักษณะลูกค้า ความสัมพันธ์ และระยะเวลาที่ติดต่อ 

กับลูกค้าด้วย โดยอาจไม่ต้องระบุช่ือ  ทั้งนี้ ควรเน้นอธิบายลูกค้ารายใหญ่ (เช่น มากกว่าร้อยละ 10 ของ

รายได้รวม) แต่หากสัดส่วนของลูกค้ารายใดมีนัยส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจ (เช่น มากกว่าร้อยละ 30 

ของรายได้รวมดังกล่าว) ให้เปิดเผยไว้เป็น ปัจจัยความเสี่ยงด้วย
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  1.2 ในกรณีที่บริษัทแต่งตั้งให้บุคคลใดเป็นผู้จัดจ�าหน่ายแต่เพียงผู้เดียว ให้ระบุไว้ด้วย พร้อม

ชื่อบุคคลดังกล่าว และสาระส�าคัญของสัญญาแต่งตั้งด้วย เช่น จ�านวนปี การก�าหนดผลตอบแทน เป็นต้น

 2. ภาวะการตลาดและการแข่งขัน

  2.1 ให้อธิบายในภาพรวมที่จะท�าให้ผู้ลงทุนสามารถเข้าใจ โดยอาจไม่จ�าเป็นต้องเปิดเผย

ข้อมูลในเร่ือง ส่วนแบ่งตลาดของคู่แข่ง โอกาสและอุปสรรคในอุตสาหกรรม และปัจจัยแห่งความส�าเร็จ 

ของผู้ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรม (key success factor) แต่ควรอธิบายภาพกว้างเกี่ยวกับอุปสงค ์

อุปทาน การมีสินค้าทดแทน ปัจจัยที่กระทบต่ออัตราการเติบโตของอุตสาหกรรม เป็นต้น (โดยอาจยก

ตัวเลขประกอบด้วยก็ได้ เช่น การบริโภคหรือการส่งออก เท่ากับ...............ล้านบาท ในปี ...............เพ่ิม

ขึ้นเป็น...............ล้านบาท ในปี ...............เป็นต้น)

  2.2 ควรอธิบายภาวะการตลาดและการแข่งขันข้างต้นของตลาดย่อย (market segment)  

ที่บริษัทแข่งขันอยู่ โดยอธิบายลักษณะการแบ่งตลาดย่อยนั้นด้วยก็ได้

  2.3 การประมาณจ�านวนคู่แข่ง หรือการวิเคราะห์เปรียบเทียบความสามารถในการแข่งขัน 

ของบริษัท ควรเลือกเฉพาะคู่แข่งท่ีอยู่ในตลาดเดียวกันกับบริษัท

  

 2.3			 กำรจัดหำผลิตภัณฑ์หรือบริกำร

   (ก)	 ให้อธิบำยลักษณะกำรจัดให้ได้มำซึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อจ�ำหน่ำยในปีที่ผ ่ำนมำ	 เช่น	 

กำรผลิต	 (จ�ำนวนโรงงำน	 ก�ำลังกำรผลิตรวม)	 กำรจัดหำวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์เพื่อจ�ำหน่ำย	 จ�ำนวน 

ผู้จ�ำหน่ำยวัตถุดิบ	 รวมทั้งสัดส่วนกำรซื้อวัตถุดิบในประเทศและต่ำงประเทศ	 (ในกรณีเป็นสถำบัน 

กำรเงิน	ให้อธิบำยในเรื่องแหล่งที่มำของเงินทุน	และกำรให้กู้ยืม)		

	 	 	 (ข)	 หำกกระบวนกำรผลิตหรือกำรก�ำจัดวัตถุดิบเหลือใช้มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

ให้อธิบำยกำรด�ำเนินกำรของบริษัทเพื่อลดผลกระทบในเรื่องดังกล่ำว	 และระบุว่ำผลกำรปฏิบัติจริง 

ในระยะ	 3	 ปีที่ผ่ำนมำเป็นไปตำมที่กฎหมำยก�ำหนดหรือไม่	 หำกมีข้อพิพำทหรือถูกฟ้องร้องเกี่ยวกับ 

สิ่งแวดล้อม	ให้ระบุด้วย	พร้อมทั้งอธิบำยแนวทำงกำรแก้ไขข้อพิพำทดังกล่ำว

 ค�ำแนะน�ำ หรือค�ำอธิบำยเพิ่มเติม

 1. กรณีบริษัทผลิตสินค้าเพ่ือจ�าหน่าย : ควรระบุจ�านวนโรงงาน ก�าลังการผลิตรวม และนโยบาย

การผลิตที่ส�าคัญ (เช่น เป็นไปตามค�าสั่งซ้ือของลูกค้า เป็นไปตามนโยบายของบริษัทแม่ซึ่งท�าหน้าที ่

เป็นผู้จัดจ�าหน่ายให้บริษัท เป็นต้น) โดยอาจไม่จ�าเป็นต้องอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการผลิต 

แต่ควรแสดงก�าลังการผลิต อัตราการใช้ก�าลังการผลิต

 2. การจัดหาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต/การให้บริการ ควรอธิบายข้อมูลดังนี้

  (1) อธิบายเฉพาะวัตถุดิบที่ส�าคัญต่อการผลิต (เช่น มีสัดส่วนที่สูงเมื่อเทียบกับต้นทุนรวม  

หรือเป็นวัตถุดิบท่ีมีความจ�าเป็นต่อการผลิตมาก และมีผู้ขายน้อยรายหรืออาจมีปัญหาการขาดแคลน 

ในอนาคตได้) โดยให้อธิบายถึงสภาพทั่วไปของวัตถุดิบ เช่น แหล่งที่มาวัตถุดิบ ความยากง่าย 

ในการจัดหาวัตถุดิบ จ�านวนผู้จ�าหน่ายวัตถุดิบ ประเทศที่ส่ังซื้อวัตถุดิบ เป็นต้น
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  (2) ผู้จ�าหน่ายวัตถุดิบ ควรอธิบายลักษณะผู้จัดจ�าหน่ายที่ส�าคัญ (เช่น มากกว่าร้อยละ 10 

ของยอดซื้อรวมตามงบการเงินรวม) ความสัมพันธ์ หรือระยะเวลาที่ติดต่อ โดยไม่จ�าเป็นต้องระบุชื่อ

ก็ได้  ทั้งนี้ หากบริษัทต้องพึ่งพิงการจัดจ�าหน่ายจากผู้จ�าหน่ายรายใด หรือมียอดซ้ือมากกว่าร้อยละ 30  

ของยอดซ้ือรวม) ให้เปิดเผยไว้ในหัวข้อปัจจัยความเสี่ยงด้วย  นอกจากนี้ หากบริษัทท�าสัญญา 

กับผู้จัดจ�าหน่ายวัตถุดิบส�าคัญ ให้สรุปสาระส�าคัญของสัญญา เช่น อายุและเงื่อนไขส�าคัญที่จะกระทบ

ความเสี่ยงในการได้มาซึ่งวัตถุดิบนั้นด้วย

  (3) วัตถุดิบที่มีลักษณะเป็น commodity ที่อาจมีการเปล่ียนแปลงราคารวดเร็วหรือรุนแรง 

หรืออาจมีปัญหาจากการขาดแคลนวัตถุดิบ ให้เปิดเผยไว้ในหัวข้อปัจจัยความเสี่ยงด้วย

 3. กรณีธุรกิจสถาบันการเงิน

  (1) อาจอธิบายนโยบายการบริหารจัดการเงินทุนไว้ด้วยกัน ทั้งด้านการจัดหาเงินทุน การให ้

กู้ยืมและการลงทุน ตลอดจนนโยบายการบริหารความเส่ียง และการด�ารงเงินกองทุนไว้ด้วย  

  (2) หากมีนโยบายเน้นการจดัหาเงนิทนุ การให้กู้ยมื หรอืการลงทนุ ในธุรกจิใด หรอืลกูค้ากลุม่ใด 

หรือมีการพึ่งพิงกลุ่มบุคคลใด (เช่น การค�้าประกัน / ฐานลูกค้า / แหล่งเงินทุน จากธนาคารแม ่

ในต่างประเทศ) ให้อธิบายด้วย

	 2.4		 งำนท่ียังไม่ได้ส่งมอบ	 (เฉพำะกรณีที่กำรประกอบธุรกิจมีลักษณะเป็นโครงกำรหรือช้ินงำน	 

ซึ่งแต่ละโครงกำรหรือชิ้นงำนมีมูลค่ำสูง	 และใช้เวลำนำนในกำรส่งมอบงำน	 เช่น	 ธุรกิจก่อสร้ำง	 ธุรกิจ 

ต่อเรือ	เป็นต้น)	

	 	 	 ให้แสดงมลูค่ำงำนทีย่งัไม่ได้ส่งมอบ	ณ	วันหลังสุดทีเ่ป็นไปได้	หำกเป็นโครงกำรทีม่มีลูค่ำตัง้แต่

ร้อยละ	10	ขึ้นไปของรำยได้รวมตำมงบกำรเงินรวมของปีบัญชีล่ำสุด	ให้ระบุเป็นรำยช้ิน	ที่คำดว่ำจะส่ง

มอบในแต่ละช่วงเวลำ

 หมำยเหตุ	 ในเรื่องกำรระบุชื่อลูกค้ำหรือผู้จัดจ�ำหน่ำย	 (supplier)	ที่มีสัดส่วนเกินกว่ำร้อยละ	30	

ของรำยได้รวมในระยะ	 3	 ปีที่ผ่ำนมำ	 ซึ่งเดิมก�ำหนดให้เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยนั้น	 ตำมแบบแสดง

รำยกำรข้อมูลประจ�ำปีนี้ไม่บังคับให้ต้องระบุชื่อ	 แต่หำกบริษัทมีกำรพึ่งพิงลูกค้ำหรือผู้จัดจ�ำหน่ำย 

รำยใดทีม่บีทบำทส�ำคัญต่อกำรอยูร่อดของบริษัท	กใ็ห้เปิดเผยเป็นปัจจยัควำมเส่ียง	โดยหำกมสัีดส่วนเกิน 

ร้อยละ	30	ของรำยได้รวมหรือยอดซือ้รวม	ตำมแต่กรณ	ีตำมงบกำรเงินรวม	กใ็ห้ระบจุ�ำนวนรำย	ลกัษณะ

ควำมสัมพันธ์และประเภทของสินค้ำที่ซื้อขำย	 	 อย่ำงไรก็ดี	 หำกบริษัทมีกำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ 

ชื่อลูกค้ำหรือผู้จัดจ�ำหน่ำยให้แก่บุคคลอ่ืน	เช่น	ผู้ลงทุนหรือนักวิเครำะห์ด้ำนหลักทรัพย์หรือกำรลงทุน	 

ก็ให้ระบุชื่อดังกล่ำวไว้ในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ�ำปีด้วย	เพ่ือให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลเท่ำเทียมกันด้วย
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3. ปัจจัยควำมเสี่ยง

	 ให้ระบุปัจจัยที่บริษัทเห็นว่ำ	เป็นควำมเสี่ยงที่มีนัยส�ำคัญ	ซึ่งรวมถึง	

 •	 ควำมเส่ียงต่อกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัท		ให้ระบุและอธิบำยปัจจัยที่ฝ่ำยจัดกำร

เห็นว่ำ	อำจท�ำให้เกิดควำมเสี่ยงอย่ำงมีนัยส�ำคัญต่อกำรประกอบธุรกิจ		กำรด�ำเนินงำน		ฐำนะกำรเงิน

และผลกำรด�ำเนินงำน	หรือควำมด�ำรงอยู่ของบริษัทหรือกลุ่มบริษัท		

 •	 ควำมเส่ียงต่อกำรลงทุนของผู ้ถือหลักทรัพย์	 	 ให้ระบุและอธิบำยควำมเสี่ยงที่อำจท�ำให้ 

ผู ้ถือหลักทรัพย์ไม ่ได ้รับผลตอบแทนหรือสิทธิที่ควรจะได้รับหรือสูญเสียเงินลงทุนทั้งจ�ำนวน 

หรือบำงส่วน	

	 ในกำรเปิดเผยปัจจัยควำมเสี่ยงข้ำงต้น	 ให้ระบุเฉพำะปัจจัยที่อำจมีผลกระทบต่อบริษัท	 

กลุ่มบริษัท		หรือผู้ถือหลักทรัพย์โดยตรง	ไม่ใช่ควำมเส่ียงส�ำหรับกำรประกอบธุรกิจหรือกำรลงทุนทั่วไป	

โดยให้อธิบำยถึงลักษณะควำมเสี่ยง	 เหตุกำรณ์ที่เป็นสำเหตุของควำมเสี่ยง	 ผลกระทบที่อำจเกิดขึ้น	 

(ถ้ำประเมินผลกระทบเป็นตัวเลขได้ให้ระบุด้วย)	 แนวโน้มหรือควำมเป็นไปได้ท่ีจะเกิดควำมเส่ียง 

ดังกล่ำว	 นอกจำกนี้	 หำกบริษัทมีมำตรกำรรองรับไว้เป็นกำรเฉพำะและสำมำรถลดควำมเสี่ยง 

ได้อย่ำงมีนัยส�ำคัญแล้ว	บริษัทอำจอธิบำยเพ่ิมเติมไว้ด้วยก็ได้

 

 ค�ำแนะน�ำ หรือค�ำอธิบำยเพิ่มเติม

 การเปิดเผยปัจจัยความเสี่ยงนี้ เป็นประโยชน์ทั้งต่อผู้ลงทุนในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากการลงทุน 

และช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้บริษัทเองด้วย เนื่องจากการด�าเนินธุรกิจของทุกบริษัทย่อมมีความเสี่ยง

ที่แตกต่างกัน และในความเสี่ยงเดียวกัน แต่ละบริษัทก็ยังได้รับผลกระทบแตกต่างกัน ขึ้นกับข้อเท็จจริง 

นโยบายและลักษณะการประกอบธุรกิจเฉพาะของแต่ละบริษัท การที่บริษัทสามารถระบุประเด็น 

ที่เป็นความเสี่ยงส�าคัญได้ชัดเจน จึงช่วยให้ผู้ลงทุนมั่นใจได้ระดับหนึ่งว่า บริษัทรับทราบความเสี่ยง

นั้น และหากมีมาตรการบริหารจัดการที่เพียงพอด้วยก็จะท�าให้เชื่อมั่นในการบริหารจัดการมากขึ้น 

หรือแม้จะเป็นความเสี่ยงที่ไม่สามารถบริหารจัดการได้ การเปิดเผยความเสี่ยงนั้นก็จะท�าให้ผู้ลงทุน 

ตัดสินใจโดยรู้ และช่วยคุ้มครองฝ่ายบริหารจากการถูกฟ้องร้องได้ด้วย 

 ในการเปิดเผยปัจจัยความเสี่ยงนี้ บริษัทควรค�านึงถึงแนวทางดังต่อไปนี้ด้วย  

 1. ในการวิเคราะห์ความเส่ียงด้านการด�าเนินธุรกิจ ควรเป็นการวิเคราะห์โดยค�านึงถึง เป้าหมาย 

นโยบาย กลยุทธ์ ลักษณะการด�าเนินงานของบริษัทเป็นส�าคัญ การวิเคราะห์ปัจจัยความเส่ียงดังกล่าว 

ไม่ควรมีลักษณะเป็นข้อเท็จจริงทั่วไป เช่น ผลการด�าเนินธุรกิจของบริษัทอาจเปลี่ยนแปลงได้ตาม

ภาวะเศรษฐกิจ แต่ควรเปิดเผยในลักษณะการวิเคราะห์ที่ชัดเจนขึ้น เช่น รายได้หลักของบริษัทมาจาก 

การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายแก่ลูกค้าระดับกลางซ่ึงก�าลังซื้อของลูกค้าส่วนนี้อาจถูกกระทบ 

อย่างมากจากการที่อัตราดอกเบ้ียมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นและอัตราส่วนสินเช่ือต่อรายได้ที่มีแนวโน้มสูงขึ้น

เช่นกัน ดังนั้น อัตราการเติบโตของยอดขายบ้านจึงอาจมาจากปัจจัยทางเศรษฐกิจดังกล่าว   อย่างไรก็ดี 

บริษัทมีนโยบายที่จะลดความเส่ียงนี้ด้วยการ.....................และกระจายธุรกิจไปยัง.....................เป็นต้น
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 2. โดยที่การประกอบธุรกิจท่ีจะด�ารงอยู่ได้อย่างต่อเนื่อง (sustainability) ต้องพ่ึงพิงการอยู่รอด 

ของคู่ค้า ลูกค้า และผู้ที่เก่ียวข้อง (stakeholders) อ่ืน ๆ ใน value chain ของบริษัท  นอกจากนี้ 

ในการผลิตสินค้าหรือบริการของบริษัทก็อาจขึ้นกับสภาพแวดล้อม หรือมีผลกระทบด้านสภาพแวดล้อม

ได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ดังน้ัน ในการวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงจึงควรค�านึงถึง ปัจจัยความเส่ียง

ที่อาจมีผลกระทบต่อผู้ที่เก่ียวข้อง (stakeholders) ของบริษัทใน value chain ซึ่งอาจมีผลกระทบ 

ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทอีกทอดหนึ่งด้วย 

   3. บริษัทควรเปิดเผยเฉพาะปัจจัยความเสี่ยงที่ส�าคัญ โดยควรอธิบายเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงก่อน 

(ปัจจัยที่มีโอกาสเป็นไปได้สูง และหากเกิดแล้วมีผลกระทบมาก) หากเป็นไปได้ควรระบุการประเมิน 

ผลกระทบที่เป็นตัวเลขไว้ด้วย และหากมีมาตรการบริหารความเสี่ยง หรือมาตรการรองรับที่สามารถ 

ลดความเสี่ยงได้ บริษัทควรอธิบายเพ่ิมเติมไว้ด้วย

 ทั้งนี้ สามารถศึกษาตัวอย่างปัจจัยความเส่ียงได้เพ่ิมเติมในภาคผนวก 4
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ทรัพย์สินที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจ4.

	 4.1	 ให้อธิบำยลักษณะส�ำคัญของทรัพย์สินถำวรหลักที่บริษัทและบริษัทย่อยใช้ในกำรประกอบ 

ธุรกิจไม่ว่ำจะมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้นหรือไม่	(เช่น	ที่ดิน	อำคำร	โรงงำน	เคร่ืองจักร	โดยอำจแสดง 

ยอดรวมของทรัพย์สินประเภทเดียวกันไว้ด้วยกัน	 โดยไม่ต้องแยกแสดงเป็นเคร่ืองจักรแต่ละเคร่ือง	 

และไม่จ�ำเป็นต้องแยกแสดงเป็นรำยบริษัท)		ลักษณะกรรมสิทธ์ิ		และหำกมีกำรท�ำสัญญำเช่ำทรัพย์สิน

ระยะยำว	 ให้สรุปสำระส�ำคัญของสัญญำด้วย	 (เฉพำะในเรื่องระยะเวลำกำรเช่ำที่เหลือ	 เงื่อนไข

ส�ำคัญ	 และหน้ำที่หรือภำระผูกพันของบริษัทตำมสัญญำนั้น	 (ถ้ำมี))	 	 ทั้งนี้	 หำกมีกำรใช้ทรัพย์สินใด 

เป็นหลักประกันกำรกู้ยืมเงิน	ให้ระบุวงเงินของภำระหลักประกันของทรัพย์สินนั้นด้วย		

	 	 	 ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย ่อยมีสินทรัพย์ไม ่มีตัวตนที่ส�ำคัญในกำรประกอบธุรกิจ 

เช่น	 สิทธิบัตร	 สัมปทำน	 ลิขสิทธิ์	 เครื่องหมำยกำรค้ำ	 ให้อธิบำยลักษณะส�ำคัญ	 เงื่อนไข	 รวมทั้ง 

ผลต่อกำรด�ำเนินธุรกิจและอำยุสิทธิดังกล่ำวด้วย

  

 ค�ำแนะน�ำ หรือค�ำอธิบำยเพิ่มเติม

 1. กรณีบริษัทผลิตสินค้ำเพื่อจ�ำหน่ำย : ควรอธิบายลักษณะทรัพย์สินที่ส�าคัญที่ใช้ประกอบธุรกิจ

หลัก เช่น ที่ดิน อาคาร โรงงาน เคร่ืองจักร เป็นต้น เช่น 

ประเภท/

ลักษณะทรัพย์สิน

ลักษณะกรรมสิทธ์ิ มูลค่ำ (ลบ.) ภำระผูกพัน

1. ที่ดิน 2 แปลง  

ที่ตั้ง....รวมเนื้อที่......ไร่

บริษัทเป็นเจ้าของ xxx ติดจ�านองกับสถาบัน

การเงินมูลค่า xxx 

ล้านบาท

2. อาคารส�านักงาน  

2 ชั้น ที่ตั้ง...............

บริษัทเป็นเจ้าของ xxx ไม่มีภาระผูกพัน

3. โรงงาน 2 แห่ง 

ส�าหรับธุรกิจ/ผลิต 

..........ที่ตั้ง..........

บริษัทย่อย คือ..... 

เป็นเจ้าของ

xxx ไม่มีภาระผูกพัน

4. . โรงงาน 1 แห่ง 

ส�าหรับธุรกิจ/ผลิต 

..........ที่ตั้ง..........

บริษัทย่อย คือ..... 

เป็นเจ้าของ

xxx ไม่มีภาระผูกพัน

5. เครื่องจักร

ประเภท..........

จ�านวน.........ชุด

ท�าสัญญาเช่า 

ระยะยาว 5 ปี

xxx -
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  ทั้งนี้ หากบริษัทและบริษัทย่อยอยู่ระหว่างลงทุนเพ่ิมเติมในโครงการส�าคัญ ก็ควรระบุไว้ด้วย

  2. กรณีบริษัทประกอบธุรกิจเหมืองแร่  :  นอกจากอธิบายสินทรัพย์ตามกรณีแรกแล้วให้ระบ ุ

จ�านวนเหมืองแร่ที่ได้รับสัมปทาน ที่ตั้ง พร้อมทั้งแสดงปริมาณส�ารองของเหมืองแร่แต่ละประเภทที่

ประเมินโดยหน่วยงานราชการ และให้สรุปลักษณะส�าคัญของสัมปทาน เช่น อายุสิทธิของสัมปทาน 

นอกจากนี้ สามารถใช้แนวทางการเปิดเผยข้อมูลธุรกิจเหมืองแร่ในภาคผนวก 2 ประกอบการเปิดเผย

ข้อมูลให้ครบถ้วนด้วย

  3. กรณีบริษัทประกอบธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ : ควรแสดงสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อขายแยกเป็นแต่ละ

โครงการ โดยระบุถึงกรรมสิทธิ์ และราคาประเมินโดยผู้ประเมินราคาที่อยู่ในบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบ 

จากส�านักงาน ส่วนการวิเคราะห์คุณภาพลูกหนี้ และนโยบายการรับรู้รายได้ และการวิเคราะห ์

ความเพียงพอและเหมาะสมของทรัพย์สินดังกล่าว ให้อธิบายไว้ในหัวข้อการวิเคราะห์และค�าอธิบาย 

ของฝ่ายจัดการ

   4. กรณีท่ีบริษัทเป็นเจ้ำของเคร่ืองหมำยกำรค้ำส�ำคัญ ลิขสิทธ์ิ หรือทรัพย์สินทำงปัญญำอ่ืน

ให้เปิดเผยด้วย  เช่น

  ทั้งนี้ หากบริษัทและบริษัทย่อยมีเครื่องหมายการค้าเป็นจ�านวนมาก บริษัทสามารถสรุป

จ�านวนเครื่องหมายการค้าทั้งหมด และลักษณะส�าคัญของเครื่องหมายการค้า โดยแสดงเฉพาะ

เครื่องหมายการค้าที่มีความส�าคัญต่อบริษัทและบริษัทย่อยท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจก็ได้

  5. ในกรณีที่การด�าเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย พึ่งพิงบนสัญญาส�าคัญ เช่น สัญญา

สมัปทาน Franchise agreement  ให้สรปุสาระส�าคญัและเปิดเผยเงือ่นไขส�าคญัด้วย (เว้นแต่จะได้เปิดเผย 

ไว้ในหัวข้ออื่นแล้ว)

รูปแบบ

เครื่องหมาย/

ลิขสิทธิ์

ชื่อเจ้าของ ประเภทสินค้า/

บริการ

เลขทะเบียน/

ประเทศที่

จดทะเบียน

ระยะเวลา

คุ้มครอง

1.	เครื่องหมำย
กำรค้ำ		(ระบุ)

2.	ลิขสิทธิ์		(ระบุ)

3.	.......................

 

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

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



23ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์เเละตลำดหลักทรัพย์

 

 4.2	 ให้อธิบำยนโยบำยกำรลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	(เช่น	ธุรกิจที่บริษัทจะลงทุน)

 ค�ำแนะน�ำ หรือค�ำอธิบำยเพิ่มเติม

 นโยบายการลงทุน : ควรอธิบายนโยบายการลงทุนและการบริหารงานในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

โดยไม่ต้องเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ซ�้าซ้อนกับการเปิดเผยในส่วนอื่น ๆ  

หรืองบการเงิน

 ตัวอย่างการเปิดเผยนโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

 บริษัทมีนโยบาย/มุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจ....................เนื่องจาก...................โดยเป็นการลงทุน 

ในสัดส่วนที่มากพอให้บริษัทเข้าร่วมบริหารจัดการและก�าหนดแนวทางของธุรกิจดังกล่าวได้ นอกจาก

บริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่มีอยู่ในปัจจุบันแล้ว บริษัทมี/ไม่มีนโยบายที่จะลงทุนเพิ่มเติมใน...................

 

	 4.3	 ในกรณีที่บริษัทประสงค์จะเปิดเผยรำคำประเมินทรัพย์สิน	 เช่น	 บริษัทมีกำรปรับโครงสร้ำง

กำรด�ำเนินธุรกิจ	 อันเป็นผลให้มีกำรได้มำหรือจ�ำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สิน	 หรือมีกำรตีรำคำทรัพย์สิน

ใหม่ในระหว่ำงรอบระยะเวลำบัญชี	 ให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับทรัพย์สินที่มีกำรประเมินรำคำ	

และรำคำประเมิน	 พร้อมทั้งแนบข้อมูลเก่ียวกับกำรประเมินรำคำทรัพย์สินดังกล่ำวตำมรำยละเอียด 

ที่ปรำกฏในเอกสำรแนบ	4	ด้วย
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	 ให้อธิบำยโดยสังเขปถึงข้อพิพำททำงกฎหมำย	 ซึ่งบริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่ควำมหรือคู่กรณี	 

โดยที่คดีหรือข้อพิพำทยังไม่สิ้นสุด		ทั้งนี้	ให้อธิบำยเฉพำะ	(1)	คดีที่อำจมีผลกระทบด้ำนลบต่อสินทรัพย์

ของบริษัทหรือบริษัทย่อยท่ีมีจ�ำนวนสูงกว่ำร้อยละ	5	ของส่วนของผู้ถือหุ้น	ณ	วันส้ินปีบัญชีล่ำสุด		ทั้งนี้	

กรณีที่ส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ	ให้อธิบำยเฉพำะคดีที่มีจ�ำนวนสูงกว่ำร้อยละ	10	ของสินทรัพย์หมุนเวียน	

ณ	 วันสิ้นปีบัญชีล่ำสุด	 (2)	 คดีที่กระทบต่อกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทหรือบริษัทย่อยอย่ำงมีนัยส�ำคัญ 

แต่ไม่สำมำรถประเมินผลกระทบเป็นตัวเลขได้	 และ	 (3)	 คดีที่มิได้เกิดจำกกำรประกอบธุรกิจโดยปกติ 

ของบริษัทหรือบริษัทย่อย	โดยไม่ต้องอธิบำยคดีที่เป็นส่วนหนึ่งของกำรประกอบธุรกิจปกติ	เช่น	กำรฟ้อง

บังคับช�ำระหนี้จำกลูกค้ำในกรณีที่บริษัทที่ออกหลักทรัพย์เป็นสถำบันกำรเงิน	เป็นต้น

	 ในกำรอธิบำยข้อพิจำรณำข้ำงต้น	ให้ระบุถึงศำลท่ีก�ำลังพิจำรณำคดี	วันเร่ิมคดี	คู่ควำม	และมูลคดี	

และควำมคืบหน้ำของคดี	และให้ระบุกรรมกำร	ผู้บริหำร	หรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่เป็นคู่ควำมกับบริษัทด้วย

 ค�ำแนะน�ำ หรือค�ำอธิบำยเพิ่มเติม

 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคดีหรือข้อพิพาทท่ียังไม่ส้ินสุด ซึ่งบริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่ความหรือ

คู่กรณี ควรพิจารณาดังนี้ 

 1. คดีที่ควรเปิดเผย  :

  (1) เป็นคดีที่จะมีผลกระทบทางด้านลบ หมายถึงคดีที่บริษัทเป็นจ�าเลยที่ถูกฟ้องร้องเรียก 

ค่าเสียหาย โดยไม่รวมถึงคดีที่บริษัทเป็นโจทก์  

  (2) คดีที่กระทบต่อการด�าเนินธุรกิจอย่างมีนัยส�าคัญ แต่ไม่สามารถประเมินผลกระทบ 

เป็นตัวเลขได้ เช่น กรณีบริษัทด�าเนินธุรกิจประเภทโรงแรม และมีที่ดินแปลงหนึ่งอยู่ติดชายหาด  

ซึ่งก�าลังอยู่ระหว่างถูกฟ้องร้องจากหน่วยงานทางการว่าเป็นท่ีสาธารณะ ที่ดินที่มีข้อพิพาทเป็นที่ตั้งของ 

ห้องพกั......ห้อง คดิเป็นร้อยละ......ของห้องพกัทัง้หมด ดงันัน้ หากบรษิทัแพ้คดจีะท�าให้มผีลต่อการด�าเนนิ 

ธุรกิจโรงแรมของบริษัทอย่างมีนัยส�าคัญ  

  (3) คดีที่มิได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของธุรกิจ เช่น บริษัทประกันภัยไม่จ�าเป็น 

ต้องเปิดเผยในกรณีที่บริษัทถูกเรียกให้ช�าระค่าเสียหายตามกรมธรรม์ เนื่องจากเป็นการด�าเนินงาน 

ตามปกติของธุรกิจประกันภัยอยู่แล้ว (เว้นแต่เป็นกรณีที่มีผลกระทบต่อธุรกิจมาก และเป็นข้อพิพาท 

ที่อยู่ระหว่างการด�าเนินการ)  

  (4) คดีหรือข้อพิพาทที่บริษัทถูกฟ้องร้องภายหลังวันสิ้นงวดบัญชี แต่ก่อนส่งแบบ 56-1 ท่ีเป็น

คดีที่มีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยส�าคัญ

ข้อพิพำททำงกฎหมำย5.
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 2. ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย : 

  บรษิทัควรเปิดเผยข้อมลูเกีย่วกับสถานะของคดหีรอืข้อพิพาทดงักล่าว เช่น ศาลทีก่�าลงัพจิารณาคดี  

วันเริ่มคดี คู่ความ (หากเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้ระบุด้วย) มูลคดี และความคืบหน้า

ของคดี ทั้งนี้ บริษัทอาจจะประเมินผลกระทบในด้านลบว่า หากบริษัทแพ้คดี ความเสียหายดังกล่าว 

จะมีผลต่อผลการด�าเนินงานหรือการด�าเนินธุรกิจของบริษัทหรือบริษัทย่อยอย่างไรด้วย
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6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�ำคัญอื่น
 

	 6.1	 ข้อมูลท่ัวไป

	 	 ให้เปิดเผยข้อมูลทั่วไปของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ในเร่ืองดังต่อไปนี้

	 	 (1)	 ชื่อ	 สถำนที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่	 ประเภทธุรกิจ	 เลขทะเบียนบริษัท	 โทรศัพท์	 โทรสำร 

	Home	Page	(ถ้ำมี)	จ�ำนวนและชนิดของหุ้นที่จ�ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดของบริษัท	

	 	 (2)		ชื่อ		สถำนที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่	ประเภทธุรกิจ	โทรศัพท์	โทรสำร	จ�ำนวนและ	ชนิดของหุ้น 

ที่จ�ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดของนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ	10	ขึ้นไปของจ�ำนวนหุ้น	ที่จ�ำหน่ำย

ได้แล้วทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น		 	 	

	 	 (3)	 ชื่อ	 สถำนที่ตั้ง	 โทรศัพท์	 โทรสำรของบุคคลอ้ำงอิงอ่ืน	 ๆ	 เช่น	 นำยทะเบียนหลักทรัพย ์

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	ผู้สอบบัญชี	ที่ปรึกษำกฎหมำย	ที่ปรึกษำหรือผู้จัดกำรภำยใต้สัญญำกำรจัดกำร

	 6.2	 ข้อมูลส�ำคัญอื่น

	 	 ให้ระบุข้อมูลอื่นที่อำจมีผลกระทบต่อกำรตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่ำงมีนัยส�ำคัญ	 หำกบริษัท 

เห็นว่ำ	 มีข้อมูลอื่นที่จ�ำเป็นซึ่งเป็นประโยชน์หรืออำจมีผลกระทบต่อกำรตัดสินใจของผู ้ลงทุน 

อย่ำงมีนัยส�ำคัญ	หรือเพื่อควำมเท่ำเทียมกันในกำรเข้ำถึงข้อมูลของผู้ลงทุนทุกกลุ่ม		โดยบริษัทยังคงม ี

หน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรเปิดเผยข้อมูลให้ถูกต้อง	 และไม่ขำดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งให้ผู้ลงทุน 

ทรำบเพื่อประกอบกำรตัดสินใจลงทุน



ส่วนที่ 2  
กำรจัดกำรและกำรก�ำกับดูแลกิจกำร
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ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น7.

ส่วนที่ 2

 7.1	จ�ำนวนทุนจดทะเบียนและทุนช�ำระแล้ว
	 	 (1)	 บริษัทมีทุนจดทะเบียน                ล้ำนบำท	เรียกช�ำระแล้ว             ล้ำนบำท 
แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ                  หุ้น	หุ้นบุริมสิทธิ                หุ้น	(ถ้ำมี)	มูลค่ำหุ้นละ            บำท	
	 	 	 ในกรณีที่บริษัทมีหลักทรัพย ์ไปจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย ์ อ่ืน	 ให ้ระบุ	 ชื่อ
ตลำดหลักทรัพย์ท่ีจดทะเบียนนั้นด้วย
	 	 (2)	 ในกรณีที่บริษัทมีหุ ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่ำงจำกหุ ้นสำมัญ	 เช่น	 
หุ้นบุริมสิทธิ	 ให้อธิบำยลักษณะส�ำคัญของหลักทรัพย์	 เช่น	 จ�ำนวน	 มูลค่ำ	 และสิทธิและเงื่อนไขที่	 
แตกต่ำงจำกหุ้นสำมัญ	เป็นต้น

	 7.2	ผู้ถือหุ้น
	 	 (1)	 รำยช่ือผู้ถือหุ้นใหญ	่	
	 	 	 ให้ระบรุำยชือ่กลุม่ผูถ้อืหุ้นดงัต่อไปนี	้พร้อมท้ังจ�ำนวนหุน้ทีถ่อืและสดัส่วนกำรถอืหุน้ล่ำสดุ		
ทั้งนี้	 ให้นับรวมกำรถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องและผู้ถือหุ้นที่อยู่ภำยใต้ผู้มีอ�ำนำจควบคุมเดียวกันเป็นกลุ่ม
เดียวกัน
	 	 	 (ก)	 กลุ่มผู้ถือหุ้นท่ีถือหุ้นสูงสุด	10	รำยแรก	
	 	 	 (ข)	 กลุ่มผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ที่โดยพฤติกำรณ์มีอิทธิพลต่อกำรก�ำหนดนโยบำย	 กำรจัดกำร
หรือกำรด�ำเนินงำนของบริษัทอย่ำงมีนัยส�ำคัญ	(เช่น	มีกำรส่งบุคคลเข้ำเป็นกรรมกำรที่มีอ�ำนำจจัดกำร	
(authorized	director))

	 	 	 	 ในกรณีที่รำยชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ปรำกฏดังกล่ำวข้ำงต้นยังไม่แสดงถึงบุคคลที่เป็น 
ผู้ถือหุ้นที่แท้จริง	 เช่น	 รำยชื่อผู้ถือหุ้นท่ีแสดงไว้เป็น	holding	 company	หรือ	nominee	account	 
ให้ระบุชื่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลหลักที่เป็นผู้ถือหุ้นที่แท้จริง	 รวมทั้งธุรกิจหลักของบุคคลดังกล่ำวด้วย	
เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควรท่ีท�ำให้ไม่อำจทรำบผู้ถือหุ้นที่แท้จริงได้		
	 	 (2)	 ในกรณีที่บริษัทมีกำรประกอบธุรกิจโดยกำรถือหุ้นในบริษัทอ่ืน	 (holding	 company)	 
ให้แสดงข้อมูลผู ้ถือหุ ้นของบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักตำมแนวทำงที่ก�ำหนดไว้ 
ใน	(1)	ด้วย
	 	 (3)	 ข้อตกลงระหว่ำงผู้ถือหุ้นใหญ่	(shareholders’	agreement)	
	 	 	 ในกรณีที่กลุ ่มผู ้ถือหุ ้นใหญ่มีข้อตกลงระหว่ำงกัน	 ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อกำรออก 
และเสนอขำยหลักทรัพย์	หรือกำรบริหำรงำนของบริษัท	โดยข้อตกลงดังกล่ำวมีบริษัทร่วมลงนำมด้วย	 
ให้ระบุ	พร้อมท้ังอธิบำยสำระส�ำคัญท่ีมีผลต่อกำรด�ำเนินงำนของบริษัท

การจัดการและการก�ากับดูแลกิจการ
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 ค�ำแนะน�ำ หรือค�ำอธิบำยเพิ่มเติม

 ในการเปิดเผยรายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ จะต้องจัดกลุ่มผู้ถือหุ้นและเปิดเผยรายช่ือกลุ่มผู้ถือหุ้นดังกล่าว
ที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายการแรก โดยควรพิจารณาดังนี้

 1. เปิดเผยรายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้น เพ่ือให้สะท้อนผู้มีอ�านาจควบคุมในบริษัทที่แท้จริง ซึ่งมีอิทธิพล 
ต่อการก�าหนดนโยบาย การจัดการ หรือการด�าเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยส�าคัญ

 2.  ในการจัดกลุ่มผู้ถือหุ้นดังกล่าว บริษัทจะต้องตรวจสอบความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นว่าอยู่ภายใต้
ผู ้มีอ�านาจควบคุมเดียวกันหรือไม่ เพื่อน�ามาเปิดเผยรวมกันในลักษณะของกลุ่มผู้ถือหุ้นตามล�าดับ 
ดังกล่าวด้วย

 3. บริษัทจะต้องเปิดเผยกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการก�าหนดนโยบาย
การจัดการ โดยเฉพาะผู้ถือหุ ้นที่มีการจัดส่งตัวแทนเข้าร่วมในการบริหารจัดการ หรือมีส่วนร่วม 
ในการก�าหนดทิศทางนโยบายของบริษัท

 4. หากผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นนิติบุคคล ให้เปิดเผยข้อมูลโดยสรุปของนิติบุคคลดังกล่าวด้วย เช่น รายชื่อ
ผู้ถือหุ้นหลักที่เป็นผู้ถือหุ้นที่แท้จริง และธุรกิจหลัก เป็นต้น

 5.  ให้ใช้รายชื่อผู้ถือหุ้นจากการปิดสมุดทะเบียนล่าสุดซึ่งอาจไม่ใช่รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันสิ้นงวด 
ปีบญัชีกไ็ด้  อย่างไรกด็ ีหากมกีารเปลีย่นแปลงผูถ้อืหุ้นใหญ่อย่างมนียัส�าคญัหลงัการปิดสมดุทะเบยีนล่าสดุ  
ให้ update ข้อมูลรายชื่อผู้ถือหุ้นด้วย และบริษัทควรขอให้มีการปิดสมุดทะเบียนใหม่ด้วย

 ตัวอย่ำงกำรเปิดเผยรำยช่ือผู้ถือหุ้นใหญ่

หมายเหตุ
1 นาย A นาย B บริษัท C  และ..... (เป็นกลุ่ม acting in concert ตามประกาศว่าด้วยเรื่อง การก�าหนด 
ลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระท�าร่วมกับบุคคลอ่ืน และการปฏิบัติการตามมาตรา 
246 และมาตรา 247 ) ......

2 บริษัท C ประกอบธุรกิจ ................ มีรายชื่อผู้ถือหุ้นตามตารางดังนี้

รำยช่ือผู้ถือหุ้นใหญ่ จ�ำนวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนกำรถือหุ้น

1. กลุ่มครอบครัว A1 xxx,xxx xx%

นำย A xxx,xxx xx%

นำย B xxx xx%

บริษัท C จ�ำกัด2 xxx xx%

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

2. บมจ. XYZ3 xx,xxx xx%

3. นำงสำว M xx,xxx xx%

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

10. .............. x,xxx x%

11. อื่น ๆ xxx,xxx xx%

               รวม x,xxx,xxx 100%
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หรือใช้หลักการอธิบายดังน้ี   
บริษัท C ประกอบธุรกิจ ................ มีรายช่ือผู้ถือหุ้น คือ นาย A ถือหุ้นจ�านวน xxx,xxx หุ้น (หรือคิดเป็น  
xx% ของหุ้นท่ีจ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมด) นาย B ถือหุ้นจ�านวน xxx หุ้น (หรือคิดเป็น x% ของหุ้นที่จ�าหน่าย 
ได้แล้วทั้งหมด)

3 บมจ. XYZ เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกอบธุรกิจ.................

	 7.3	 กำรออกหลักทรัพย์อื่น

	 	 	 (1)	 กรณทีีบ่ริษทัมหีลักทรัพย์แปลงสภำพ	เช่น	ใบส�ำคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซือ้หุน้	หุน้กูแ้ปลงสภำพ 

ให้อธิบำยลักษณะส�ำคัญของหลักทรัพย์	เช่น	ประเภท	อำยุ	อัตรำดอกเบี้ย	อัตรำและรำคำแปลงสภำพ 

จ�ำนวนหุ ้นที่ออกเพ่ือรองรับกำรแปลงสภำพ	 จ�ำนวนและมูลค่ำที่เสนอขำย	 จ�ำนวนและมูลค่ำ 

ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิแปลงสภำพ	 จ�ำนวนและมูลค่ำที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน	 วันครบก�ำหนดไถ่ถอน	 หลักประกัน	 

และเงือ่นไขอืน่ทีเ่ป็นสำระส�ำคญั	เช่น	กำรใหส้ทิธิไถ่ถอนหุ้นกูแ้ปลงสภำพก่อนครบก�ำหนด	(put	option	

และ	call	option)	เป็นต้น		

	 	 	 (2)	 กรณีที่บริษัทมีหลักทรัพย์ที่เป็นตรำสำรหนี้	เช่น	หุ้นกู้	ตั๋วเงิน	ให้อธิบำยลักษณะส�ำคัญ 

ของหลักทรัพย์ดังกล่ำว	 เช่น	 ประเภทหุ ้นกู ้	 หรือตั๋วเงิน	 จ�ำนวนและมูลค่ำที่ยังไม่ได ้ไถ ่ถอน	 

วันครบก�ำหนดไถ่ถอน	 หลักประกัน	 เงื่อนไขอื่นที่เป็นสำระส�ำคัญ	 เช่น	 กำรให้สิทธิไถ่ถอนหุ ้นกู ้

หรือตั๋วเงินก่อนครบก�ำหนด	 (put	 option	 และ	 call	 option)	 เง่ือนไขในกำรกู้ยืมเงิน	 เป็นต้น	 

และกำรจดัอนัดบัควำมน่ำเชือ่ถอืครัง้หลงัสดุของหุน้กูห้รอืตัว๋เงนิ	ผูอ้อกหุน้กูห้รอืตัว๋เงนิ	หรอืผูค้�ำ้ประกนั

กำรช�ำระหนี้ตำมตรำสำร	แล้วแต่กรณี		

	 	 	 	 ในกรณบีรษิทัทีอ่อกหลักทรัพย์มหีน้ำทีย่ืน่แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ�ำปี	(แบบ	56-1)	 

นี้อันเนื่องจำกกำรออกตรำสำรหนี้ด้วย	 และตรำสำรหนี้นั้นมีผู้ค�้ำประกันกำรช�ำระหนี้	 ให้แนบข้อมูล

เกี่ยวกับผู้ค�้ำประกันซึ่งเป็นข้อมูลที่อำจมีผลกระทบต่อกำรตัดสินใจของผู้ลงทุน	 ซึ่งรวมถึงลักษณะ 

กำรประกอบธุรกิจ	 ข้อมูลทำงกำรเงินท่ีส�ำคัญที่แสดงถึงฐำนะกำรเงินและผลกำรด�ำเนินงำน	 อันดับ 

ควำมน่ำเชื่อถือของผู้ค�้ำประกันครั้งหลังสุด	 (ถ้ำมี)	 ด้วย	 	 ทั้งนี้	 หำกผู้ค�้ำประกันดังกล่ำวเป็นบริษัท 

ที่มีหน้ำที่ยื่นแบบ	56-1	ให้อ้ำงอิงไปยังแบบ	56-1	ของผู้ค�้ำประกันที่จัดไว้ที่เว็บไซต์ของส�ำนักงำนได	้

รำยช่ือผู้ถือหุ้นใหญ่ จ�ำนวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนกำรถือหุ้น

นาย A xxx,xxx xx%

นาย B xxx x%

.................... xxx x%

รวม xxx,xxx 100%
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	 7.4	 นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล		

	 	 	 ให้ระบุนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทที่จะจ่ำยให้ผู้ถือหุ้น	รวมทั้งนโยบำยที่บริษัทย่อย

จะจ่ำยเงินปันผลให้บริษัทด้วย

 ค�ำแนะน�ำ หรือค�ำอธิบำยเพิ่มเติม

 ในกรณทีีบ่รษิทัหรอืบรษิทัย่อยมีข้อจ�ากดัการจ่ายเงนิปันผล ควรระบไุว้ด้วย เช่น จะจ่ายเงนิปันผลได้ 

ต้องผ่านการพิจารณาจากธนาคารผู้ให้กู้ หรือผู้ร่วมทุนที่เป็นชาวต่างชาติก่อน หรือธนาคารก�าหนด 

ให้บริษัทหรือบริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลได้ไม่เกิน xx% ต่อปี โดยต้องด�ารงอัตราส่วน (หนี้สินต่อทุน/ 

ความสามารถในการจ่ายช�าระดอกเบีย้) ให้ไม่เกนิกว่า/น้อยกว่า (x เท่า) เป็นต้น  ทัง้นี ้บริษัทควรพิจารณา

นโยบายการจ่ายเงินปันผลจากงบการเงินเฉพาะ เพื่อให้การจ่ายเงินปันผลสอดคล้องกับกระแสเงินสด

ของบริษัทด้วย 

 หากเป็น holding company ซึ่งมีรายได้หลักมาจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่เป็นบริษัท 

ที่ประกอบธุรกิจหลักของบริษัทก็ควรระบุนโยบายและเงื่อนไขการจ่ายเงินปันผลของบริษัทดังกล่าว 

ให้ชัดเจนด้วย 

 นอกจากนี้ บริษัทควรเปิดเผยข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการตัดสิน

ใจลงทุนเพิ่มด้วย

 ตัวอย่างการเปิดเผยข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง

ปี 25X1 25X2 25X3 25X4 25X5

อัตราก�าไรสุทธิต่อหุ้น

อัตราเงินปันผลต่อหุ้น

อัตราการจ่ายเงินปันผล

ต่อก�าไรสุทธิ (%)
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	 8.1	 คณะกรรมกำรบริษัท

	 	 ให้ระบุรำยชื่อของกรรมกำรและผู้มีอ�ำนำจควบคุมบริษัท	(ถ้ำมี)	และหำกกรรมกำรรำยใดเป็น

กรรมกำรอิสระ	กรรมกำรตรวจสอบ	หรือ	กรรมกำรในชุดอ่ืนใดของบริษัท	ให้ระบุให้ชัดเจน		นอกจำกนี ้

ให้ระบุจ�ำนวนครั้งของกำรประชุมคณะกรรมกำร	 และจ�ำนวนครั้งที่กรรมกำรแต่ละรำยเข้ำประชุม 

คณะกรรมกำรบริษัท	 ในปีที่ผ่ำนมำ	 ในกรณีที่เป็นบริษัทที่ประกอบกิจกำรโดยกำรถือหุ้นในบริษัทอ่ืน	

(holding	 company)	 	 ให้ระบุข้อมูลของกรรมกำรและผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัทย่อยที่เป็นบริษัท 

ที่ประกอบธุรกิจหลัก	ตำมแนวทำงข้ำงต้นด้วย	

	 	 ทั้งนี้	ให้แนบข้อมูลของกรรมกำรและผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัทและบริษัทย่อยที่เป็นบริษัท 

ทีป่ระกอบธรุกจิหลักตำมรำยละเอยีดทีป่รำกฏในเอกสำรแนบ	1	และแสดงรำยละเอยีดเกีย่วกบักรรมกำร

ของบริษัทย่อยตำมเอกสำรแนบ	2	ด้วย	

 ค�ำแนะน�ำ หรือค�ำอธิบำยเพิ่มเติม

 กรรมการและผู้บริหารของบริษัทควรปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยมี

โครงสร้างการบริหารที่ชัดเจน ถ่วงดุล และสามารถตรวจสอบได้ โดย

 1. คณะกรรมการเข้าใจบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถือหุ้น และแสดงได้ว่า 

จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  

 2. โครงสร้างคณะกรรมการและการจัดการ ต้องมกีารตรวจสอบและถ่วงดลุกันอย่างเพยีงพอ โดย

  ก. มีกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจ�านวนกรรมการทั้งหมด แต่ไม่น้อยกว่าสามคน 

  ข. มีคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ซึ่งประกอบด้วย กรรมกำรตรวจสอบ 

อย่ำงน้อย 3 คน ท่ีมีความเป็นอิสระ โดยมีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่ก�าหนดในข้อบังคับ  

ตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีควำมรู้และประสบกำรณ์ที่จะสอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงิน  

รวมทั้งท�าหน้าที่อื่นในฐานะกรรมการตรวจสอบได้ (สามารถ download คุณสมบัติกรรมการตรวจสอบ

ได้จาก www.sec.or.th และหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบได้จาก www.set.or.th)  

  ค. มีการมอบอ�านาจระหว่างคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการที่ชัดเจน ตามรายละเอียด 

ที่ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อการก�ากับดูแลกิจการแล้ว 

โครงสร้ำงกำรจัดกำร   8.
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 ตัวอย่างการแสดงรายชื่อคณะกรรมการบริษัท

 ทัง้นี ้ หากมกีรรมการท่านใด ไม่สามารถเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการ ให้ระบสุาเหตดุ้วย  นอกจากน้ี 

หากมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการในระหว่างงวดหรือหลังวันสิ้นงวดแต่ก่อนส่งแบบ 56-1 เช่น แต่งตั้งใหม่

หรือลาออก ให้ระบุชื่อกรรมการท่ีแต่งตั้งใหม่หรือกรรมการท่ีลาออก พร้อมระบุวันที่ด้วย

 8.2	 ผู้บริหำร	

	 	 	 ให้ระบุรำยชื่อและต�ำแหน่งของผู ้บริหำรของบริษัท	 	 พร้อมทั้งแสดงแผนภำพโครงสร้ำง 

ภำยในบริษัท	(organization	chart)		ในกรณีที่เป็นบริษัทที่ประกอบกิจกำรโดยกำรถือหุ้นในบริษัทอ่ืน 

(holding	 company)	 ให้ระบุรำยชื่อและต�ำแหน่งของผู้บริหำร	 รวมถึงแผนภำพโครงสร้ำงภำยใน	 

ของบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักด้วย	

	 	 	 ทั้งนี้	 ให้แนบข้อมูลของผู้บริหำรของบริษัทและบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก

ตำมรำยละเอียดที่ปรำกฏในเอกสำรแนบ	1	ด้วย	

 ค�ำแนะน�ำ หรือค�ำอธิบำยเพิ่มเติม  

     ให้บริษัทเปิดเผยชื่อและต�าแหน่งของผู้บริหารซ่ึงต้องสอดคล้องกับข้อมูลตามโครงสร้างการบริหาร

จดัการของบรษิทั (organization chart)  ทัง้นี ้หากบรษัิทต้องการเปิดเผยรายช่ือผูบ้รหิารเกินกว่านยิาม

ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก�าหนด บริษัทควรระบุข้อมูลให้ทราบว่า ผู้บริหารรายใดไม่ได้เป็น 

ผู ้บริหารตามนิยามดังกล ่าวด ้วย และหากบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือผู ้บริหาร 

หลังวันสิ้นงวดบัญชีประจ�าปี แต่ก่อนส่งแบบ 56-1 บริษัทควรเปิดเผยข้อมูลการเปล่ียนแปลง 

กรรมการหรือผู้บริหารดังกล่าวเพ่ิมเติมในแบบ 56-1 ด้วย

รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง การประชุมคณะกรรมการ

จ�านวนคร้ังการประชุม จ�านวนคร้ังทีเ่ข้าร่วมประชุม

นาย......... ประธานกรรมการ x x

นาย....... กรรมการ 

กรรมการอสิระ

และกรรมการตรวจสอบ

x x

นาย....... กรรมการ 

กรรมการอิสระ

และกรรมการสรรหา

และก�าหนด

ค่าตอบแทน

x x

......... ......... ......... .........
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 ตัวอย่างการเปิดเผยรายชื่อและต�าแหน่งของผู้บริหาร

 ณ วันท่ี      (วันสิ้นงวดปีบัญชี)     บริษัทมีผู้บริหารจ�านวน 8 ท่าน ดังนี้

 

 ทั้งนี้ หากภายหลังวันส้ินงวดปีบัญชีหรือก่อนส่งแบบ 56-1 บริษัทมีการปรับเปลี่ยนผู ้บริหาร  

ก็ควรจะเปิดเผยชื่อผู้บริหารที่เข้าใหม่/ลาออก พร้อมทั้งระบุวันที่ด้วย 

 ตัวอย่างการเปิดเผยแผนภาพโครงสร้างการบริหารจัดการภายในบริษัท 

 ณ วันที่        (ณ วันสิ้นงวดปีบัญชี)         (หากภายหลังวันส้ินงวดปีบัญชี บริษัทมีการปรับเปลี่ยน 

โครงสร้างการบริหารจัดการอย่างมีนัยส�าคัญ ก็ควรจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเพ่ิมเติมด้วย)

รำยช่ือผู้บริหำร ต�ำแหน่ง

1. นาย...... กรรมการผู้จัดการ

2. นาย...... รองกรรมการผู้จัดการ - ฝ่าย..........

3. นาย...... รองกรรมการผู้จัดการ - ฝ่าย..........

4. นาย...... ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 

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

8. นาง...... ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน 

คณะกรรมการบริษัท

กรรมการผู้จัดการ

ผูอ้�านวยการ
ฝ่าย.........

ผู้อ�านวยการ
ฝ่าย.........

ผูอ้�านวยการ
ฝ่าย.........

ผูอ้�านวยการ
ฝ่าย.........

ผู้อ�านวยการ
ฝ่าย.........

ผูอ้�านวยการ
ฝ่าย.........

ผูอ้�านวยการ
ฝ่าย.........

ผูอ้�านวยการ
ฝ่ายบญัชี

และการเงนิ

รองกรรมการผู้จัดการ
ฝ่าย.......

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
การตลาดและลูกค้า

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
.............

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
.............

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
.............

รองกรรมการผู้จัดการ
ฝ่าย.......

คณะกรรมการตรวจสอบ

ฝ่ายตรวจสอบภายใน
1

2

4 5 6 7

8

3

1 8 คือผู้บริหารของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
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	 8.3	 เลขำนุกำรบริษัท		

	 	 	 	 ให้ระบุชื่อของเลขำนุกำรบริษัท		พร้อมทั้งแนบข้อมูลของเลขำนุกำรบริษัทตำมรำยละเอียด

ที่ปรำกฏในเอกสำรแนบด้วย

 ตัวอย่ำงกำรเปิดเผยข้อมูลเลขำนุกำรบริษัท

 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้..................................ด�ารงต�าแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท 

ตั้งแต่วันที่.................โดยคุณสมบัติของผู้ด�ารงต�าแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทปรากฎในเอกสารแนบ 1

	 8.4	 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร	:	ให้อธิบำยในประเด็นดังนี้

	 	 	 (1)		ค่ำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

	 	 	 	 		 (ก)	 ให้แสดงค่ำตอบแทนของกรรมกำรบริษัทแต่ละรำยในปีที่ผ่ำนมำ	โดยให้ระบุเฉพำะ 

ค่ำตอบแทนในฐำนะกรรมกำรเท ่ำนั้นในกรณีกรรมกำรได ้รับค ่ำตอบแทนในฐำนะผู ้บริหำร 

ตำม	(ข)	 ด้วย	ให้แยกระบคุ่ำตอบแทนไว้ใน	(ข)	และให้อธบิำยลกัษณะค่ำตอบแทนด้วย	(เช่น	ค่ำตอบแทน

กรรมกำรรำยนำย	ก	เท่ำกับ	xx		บำท	ในปี	25xx	โดยเป็นค่ำตอบแทนในรูปเบี้ยประชุมและบ�ำเหน็จ

กรรมกำรซึ่งแปรตำมผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัท	เป็นต้น)

	 	 	 	 		 ทัง้นี	้ในกรณทีีก่รรมกำรอิสระของบริษัทเป็นกรรมกำรอิสระของบริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	หรือ

บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน	ให้แสดงค่ำตอบแทนรวมที่กรรมกำรอิสระแต่ละรำยได้รับจำกบริษัทดังกล่ำว 

ในปีที่ผ่ำนมำด้วย

	 	 	 	 		 (ข)		ให้แสดงค่ำตอบแทนรวมและจ�ำนวนรำยของกรรมกำรบรหิำรและผูบ้รหิำรของบรษิทั 

ในปีที่ผ่ำนมำ	 และให้อธิบำยลักษณะค่ำตอบแทนด้วย	 (ในข้อน้ี	 ค�ำว่ำ	 “ผู้บริหำร”	 ให้หมำยควำมว่ำ	 

ผู้จัดกำร	 ผู้บริหำรส่ีรำยแรกต่อจำกผู้จัดกำรลงมำ	 และผู้บริหำรรำยที่สี่ทุกรำย	 โดยไม่รวมถึงผู้จัดกำร 

ฝ่ำยบัญชีหรือกำรเงินหำกต�ำแหน่งผู้จัดกำรฝ่ำยไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกันกับผู้บริหำรรำยที่สี่)	

	 	 	 	 		 	 ในกรณีที่ค่ำตอบแทนในปีที่ผ่ำนมำไม่สะท้อนค่ำตอบแทนที่แท้จริง	 (เช่น	 มีกำรตั้ง 

ผู้บริหำรใหม่จ�ำนวนมำกในปีปัจจุบัน)	ให้ประมำณค่ำตอบแทนดังกล่ำวส�ำหรับปีปัจจุบันด้วย

	 	 	 	 		 ทัง้นี	้ส�ำหรับบริษทัทีป่ระกอบธุรกิจหลกัโดยกำรถอืหุน้ในบรษัิทอ่ืน	(holding	company) 

ให้แสดงค่ำตอบแทนและจ�ำนวนรำยของกรรมกำรและผู้บริหำรทุกคนของบริษัทย่อยท่ีเป็นบริษัท 

ที่ประกอบธุรกิจหลักในปีที่ผ่ำนมำตำมแนวทำงข้ำงต้นด้วย

	 	 	 (2)		ค่ำตอบแทนอื่น	(ถ้ำมี)

	 	 	 	 		 ให้แสดงค่ำตอบแทนอื่นและอธิบำยลักษณะของค่ำตอบแทนนั้น	เช่น	โครงกำร	ให้สิทธิซื้อ

หุน้หรือหลักทรัพย์แปลงสภำพแก่กรรมกำรและผูบ้รหิำร	(อธิบำยหลกัเกณฑ์และวธิกีำรจดัสรรหลกัทรพัย์ 

ดังกล่ำว	 และสัดส่วนกำรได้รับหุ้นของกรรมกำรและผู้บริหำรเมื่อเทียบกับจ�ำนวนหุ้นหรือโครงกำร

ทั้งหมด)	รวมท้ังเงินกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ		ทั้งนี้	ให้เป็นไปตำมแนวทำงที่ก�ำหนดไว้ใน	(1)

(ช่ือ นามสกุล)
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 ตัวอย่ำงกำรเปิดเผยค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร

 บริษัทอาจเปิดเผยนโยบายในการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง พร้อมทั้ง

คณะกรรมการย่อยชุดอื่น ในลักษณะที่เปรียบเทียบกับอุตสาหกรรม ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขต

ของบทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน โดยในกรณี

ที่มีกรรมการบริษัทด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทย่อยด้วย อาจพิจารณาเปิดเผยค่าตอบแทน 

ท่ีกรรมการท่านนั้นได้รับจากการเป็นกรรมการในบริษัทย่อย  นอกจากนี้ ค่าตอบแทนกรรมการ 

ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น และคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง 

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555

  (1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

    ค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วยเบี้ยประชุม ซึ่งจ่ายตามจ�านวนครั้งที่เข้าประชุม ดังนี้

	 	 	 ในกรณีทีบ่ริษทัมีคณะกรรมกำรชดุย่อยอืน่นอกเหนอืจำกตวัอย่ำงทีแ่สดงไว้	เช่น	คณะกรรมกำร

บริหำรควำมเสี่ยง	 คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล	 เป็นต้น	 ให้บริษัทเปิดเผยค่ำตอบแทนที่กรรมกำร 

ได้รับจำกคณะกรรมกำรชุดย่อยอ่ืน	ๆ	เพ่ิมเติมไว้ด้วย

   

คณะกรรมกำร
บริษัท

คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ

คณะกรรมกำร
สรรหำ

และก�ำหนด
ค่ำตอบแทน

รวม

นาย..... ประธานกรรมการ xx,xxx - - xx,xxx

นาย..... กรรมการ 
กรรมการอิสระ
และประธาน
กรรมการตรวจสอบ

xx,xxx xx,xxx - xx,xxx

นาย..... กรรมการ 

กรรมการอสิระ

กรรมการตรวจสอบ

และกรรมการสรรหา

และก�าหนดค่าตอบแทน

xx,xxx      xx,xxx            xx,xxx       xx,xxx

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

รำยช่ือ
กรรมกำร ต�ำแหน่ง

ค่ำตอบแทนกรรมกำร (บำท)
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    ค่าตอบแทนผู้บริหาร

    ในปี..............บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วย เงินเดือนและโบนัส ให้กับผู้บริหาร

จ�านวน xx ราย รวมทั้งสิ้น xx.xx ล้านบาท

  (2) ค่าตอบแทนอื่น

    ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ

    กรรมการได้รับสิทธิในการเบิกค่ารับรองในวงเงิน xx,xxx บาทต่อเดือน และสามารถ 

ใช้บริการต่างๆ ของบริษัทได้ เช่น บ้านพักผู้บริหารและพนักงานในต่างจังหวัด ห้องอาหารและห้องพัก

ในโรงแรมที่เป็นของบริษัทย่อย มูลค่าประมาณ xx,xxx บาทต่อปี (ถ้ามี) 

    ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

    • เงินกองทุนส�ารองเล้ียงชีพ

     บริษัทได้จัดให้มีกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหารโดยบริษัทได้สมทบในอัตราส่วน

ร้อยละ xx ของเงินเดือน โดยในปี ...........บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนส�ารองเล้ียงชีพส�าหรับผู้บริหาร 

xx ราย รวมทั้งสิ้น x.xx ล้านบาท

    • โครงการเสนอขายใบส�าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัต่อผูบ้รหิารและพนกังาน (ESOP) 

     ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่................ได้อนุมัติให้เสนอขายใบส�าคัญแสดงสิทธิ 

ที่จะซ้ือหุ้นสามัญให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน (ESOP) จ�านวน................หน่วย เพ่ือ (เช่น ให้ผู้บริหาร 

และพนักงานมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของบริษัท) โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรร ดังนี้ ..........................

............................ ทั้งนี้ ใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวมีอัตราการใช้สิทธิ.................... 

ใบส�าคัญแสดงสิทธิต่อ................หุ้นสามัญของบริษัท และมีราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้น...............บาท  

โดยผู้บริหารของบริษัทจ�านวน................ราย ได้รับการจัดสรรใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบริษัท  

คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ................ เมื่อเทียบกับใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นบริษัทของทั้งโครงการ

    • โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (EJIP)

     บริษัทได้จัดให้มีโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (EJIP) เพ่ือเป็น 

แรงจงูใจในการปฏิบติังานและร่วมท�างานกบับรษัิทในระยะยาว โดยมรีะยะเวลาของโครงการ..............ปี  

ส้ินสุดวันที่...............ผู้บริหารที่สามารถเข้าร่วมโครงการ EJIP ได้จะต้องมีอายุงานไม่น้อยกว่า..............ป ี

และมีการปฏิบัติงานท่ีดี โดยบริษัทจะหักเงินเดือนผู้บริหารร้อยละ..........และบริษัทได้จ่ายเงินสมทบอีก

ในอัตราร้อยละ..............ของเงินเดือนผู้บริหารเช่นกัน ในปี..............มีผู้บริหารเข้าร่วมโครงการจ�านวน          

ราย.........บริษัทได้จ่ายเงินสมทบทั้งส้ิน.............. ล้านบาท

 	 8.5	 บุคลำกร	 :	 ให้แสดงจ�ำนวนพนักงำนทั้งหมด	 และจ�ำนวนพนักงำนในแต่ละสำยงำนหลัก	 

และในกรณีที่บริษัทมีกำรเปลี่ยนแปลงจ�ำนวนพนักงำนอย่ำงมีนัยส�ำคัญ	 หรือมีข้อพิพำทด้ำนแรงงำน

ที่ส�ำคัญในระยะ	 3	 ปีที่ผ่ำนมำ	 ให้อธิบำยเหตุผลและนโยบำยในเรื่องดังกล่ำว	 	 นอกจำกนี้	 ให้แสดง 

ผลตอบแทนรวมของพนักงำนและอธิบำยลักษณะผลตอบแทนนั้น	 (เช่น	 เป็นเงินเดือน	 โบนัส	 

และเงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ	เป็นต้น)	รวมทั้งอธิบำยนโยบำยในกำรพัฒนำพนักงำน

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

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

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

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

......

......        ..........  
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 ตัวอย่างการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับจ�านวนพนักงานและผลตอบแทน

 บริษัทมีพนักงานทั้งหมด.................คน โดยในปี................บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงาน 

จ�านวนทั้งสิ้น.........ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ   

เงินโบนัสเงินช่วยเหลือพิเศษ เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ เป็นต้น  นอกจากน้ี 

บริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะเดียวกันกับบริษัทรวม................บาท

 จ�านวนพนักงานและผลตอบแทน

ปี.............................  บริษัท/สายงาน/
ธุรกิจ/บริษัทย่อย......

บริษัท/สายงาน/
ธุรกิจ/บริษัทย่อย......

บริษัท/สายงาน/
ธุรกิจ/บริษัทย่อย......

พนักงานปฏิบัติการ/
บริการ (คน)

พนักงานบริหาร (คน)

พนักงานในส�านักงาน
ใหญ่ (คน)

รวม (คน)

ค่าตอบแทนพนักงาน 
(ล้านบาท)
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9. กำรก�ำกับดูแลกิจกำร :  
 

	 ให้บริษัทอธิบำยกำรด�ำเนินกำรหรือกำรปฏิบัติกำรเก่ียวกับกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่มีสำระส�ำคัญ

อย่ำงน้อยในเร่ืองดังต่อไปนี้และในกรณีที่บริษัทมิได้มีกำรปฏิบัติตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี	

ส�ำหรับบริษัทจดทะเบียนที่ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�ำหนดในเร่ืองใด	 ให้ระบุเร่ืองท่ีไม่ปฏิบัติ

พร้อมทั้งแสดงเหตุผลประกอบด้วย	 ทั้งนี้	 ในกำรแสดงเหตุผลประกอบดังกล่ำว	 บริษัทอำจเลือกใช้ 

วิธีอ้ำงอิงไปยังค�ำอธิบำยที่เกี่ยวข้องในหัวข้ออื่น	หรือรำยงำนอื่นท่ีเปิดเผยต่อประชำชนทำงเว็บไซต์ของ

บริษัทก็ได้			

	 9.1	 นโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำร

	 	 ในกรณีที่บริษัทและบริษัทย่อยมีกำรก�ำหนดนโยบำยเก่ียวกับกำรก�ำกับดูแลกิจกำร

ให้ระบุไว้ด้วย	(ถ้ำมี)	

	 9.2	 คณะกรรมกำรชุดย่อย	

	 	 (1)	 ให้อธิบำยโครงสร้ำงกรรมกำรบริษัทว่ำ	 ประกอบด้วยคณะกรรมกำรชุดย่อยทั้งหมด 

กี่ชุด	เช่น	คณะกรรมกำรบริษัท	คณะกรรมกำรบริหำร	คณะกรรมกำรตรวจสอบ	คณะกรรมกำรก�ำหนด 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร	เป็นต้น		และขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่ของกรรมกำรแต่ละชุด		

	 	 (2)	 ให้ระบุรำยชื่อกรรมกำรตรวจสอบที่มีควำมรู ้และประสบกำรณ์ในกำรสอบทำน 

งบกำรเงินของบริษัท	และประสบกำรณ์ในกำรสอบทำนงบกำรเงินของกรรมกำรรำยดังกล่ำวด้วย

 ค�ำแนะน�ำ หรือค�ำอธิบำยเพิ่มเติม

 1. โครงสร้างคณะกรรมการและการจัดการ ต้องมีการตรวจสอบและถ่วงดุลกันอย่างเพียงพอ  

โดยนอกจากต้องมีคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) และมีการมอบอ�านาจระหว่าง 

คณะกรรมการ  และฝ่ายจัดการที่ชัดเจน โดย

  ก. จดัท�าเป็นลายลักษณ์อักษร หรือบนัทกึเป็นมติคณะกรรมการในรายงานการประชุม

อย่างชดัเจน

  ข. ระบุขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของผู้รับมอบอย่างชัดเจน

   • ขอบเขตดังกล่าวต้องไม่รวมถึง การอนุมัติให้ท�ารายการที่ผู้รับมอบอ�านาจหรือบุคคล 

ที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์    

   • ในการระบุขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของกรรมการแต่ละชุด โดยเฉพาะคณะกรรมการ

บริหารและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ควรระบุให้ชัดเจนถึงอ�านาจอนุมัติ เช่น ลักษณะรายการที่ได้รับ 

มอบอ�านาจและวงเงินที่สามารถอนุมัติของแต่ละรายการด้วย ทั้งนี้ ไม่ควรระบุขอบเขตที่กว้างเกินไป 

เช่น กรรมการมีอ�านาจหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
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4	 ตำมหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุนว่ำด้วยกำรขออนุญำตและกำรอนุญำตให้เสนอขำย	
	 	หุ้นท่ีออกใหม่	

 ตัวอย่างการเปิดเผยขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

 ตามข้อบังคับบริษัท กรรมการมีอ�านาจหน้าที่ตัดสินใจและดูแลการด�าเนินงานของบริษัท เว้นแต ่

เรื่องดังต่อไปนี้ ซึ่งคณะกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนด�าเนินการ (1) เร่ือง

ที่กฎหมายก�าหนดให้ต ้องได้มติท่ีประชุมผู ้ถือหุ ้น (2) การท�ารายการที่ เกี่ยวโยงกันที่มีมูลค่า 

เกินกว่า................. และ (3) การซ้ือหรือขายสินทรัพย์ส�าคัญที่มีมูลค่าเกินกว่า...................เป็นต้น

 ทั้งนี้ ในการอธิบายโครงสร้างกรรมการชุดย่อยของบริษัท อาจจะระบุองค์ประกอบ วาระ 

การด�ารงต�าแหน่ง จ�านวนครั้งการประชุมด้วยก็ได้

 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ : ปัจจุบันตลาดหลักทรัพย์ฯ ก�าหนดให้กรรมการตรวจสอบต้อง

จัดท�ารำยงำนกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรของคณะกรรมกำรตรวจสอบอยู่แล้ว  ดังนั้น เพื่อความสะดวกของ 

ผู้ลงทุนที่จะสามารถดูข้อมูลของบริษัทได้จากแหล่งเดียว จึงก�าหนดเพ่ิมให้บริษัทเปิดเผยรำยงำน 

ดังกล่ำวไว้ในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ�ำปีด้วย (ตามแนวทางที่ก�าหนดในหนังสือเวียนที่  

จ.(ว) 2/2547 เรื่อง การแก้ไขหลักเกณฑ์การอนุญาตเสนอขายหุ้นต่อประชาชนและการเปิดเผยข้อมูล)

	 9.3	 กำรสรรหำและแต่งตั้งกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูงสุด

	 	 (1)	 กรรมกำรอิสระ

   •	 ให้ระบุหลักเกณฑ์ในกำรคัดเลือกกรรมกำรอิสระ	ได้แก่	คุณสมบัติ	และกระบวนกำร

สรรหำ

   •	 หำกในรอบระยะเวลำบัญชีที่ผ่ำนมำ	 กรรมกำรอิสระมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจ 

หรือกำรให้บริกำรทำงวิชำชีพ	หรือบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมกำรอิสระมีหรือเคยมีควำมสัมพันธ์

ทำงธรุกจิหรอืกำรให้บรกิำรทำงวชิำชีพ	ในมลูค่ำเกินกว่ำหลักเกณฑ์ทีก่�ำหนด4		ให้บริษัทเปิดเผยลักษณะ

ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจหรือกำรให้บริกำรทำงวิชำชีพ	ที่ท�ำให้บุคคลดังกล่ำวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตำม

หลักเกณฑ์ที่ก�ำหนด	 เหตุผลและควำมจ�ำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่ำวเป็นกรรมกำรอิสระ	

รวมทั้งควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัทที่เห็นว่ำ	 กำรเป็นกรรมกำรอิสระของบุคคลดังกล่ำวไม่มี 

ผลกระทบต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่และกำรให้ควำมเห็นที่เป็นอิสระ		

	 	 (2)	 กำรสรรหำกรรมกำรและผูบ้รหิำรระดบัสงูสดุ	:	ให้ระบวุ่ำวิธีกำรคดัเลอืกบคุคลทีจ่ะแต่งตัง้ 

เป็นกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูงสุดผ่ำนคณะกรรมกำรสรรหำ	(nominating	committee)	หรือไม่	 

จ�ำนวนกรรมกำรท่ีมำจำกผู้ถือหุ้นรำยใหญ่แต่ละกลุ่ม	 (ถ้ำมี)	 	 และให้อธิบำยสิทธิของผู้ลงทุนรำยย่อย 

ในกำรแต่งตั้งกรรมกำร	(ให้ระบุว่ำ	กำรแต่งตั้งกรรมกำรใช้วิธีที่ผู้ถือหุ้นสำมำรถแบ่งคะแนนเสียงของตน 

ในกำรเลือกต้ังกรรมกำรเพ่ือให้ผู้ใดมำกน้อยตำมกฎหมำยว่ำด้วยบรษัิทมหำชนจ�ำกดั	(cumulative	voting) 

หรือวิธีกำรแต่งตั้งกรรมกำรแต่ละรำยต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ำกึ่งหนึ่งของจ�ำนวนเสียง

ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียง)
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 ค�ำแนะน�ำ หรือค�ำอธิบำยเพิ่มเติม

 ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียน ก�าหนดให้บริษัทจดทะเบียนควรมี

วิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งต้ังเป็นกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุดผ่านคณะกรรมการสรรหา  

(nominating committee) โดยควรอธิบายหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่ส�าคัญซึ่งใช้ประกอบการพิจารณา  

เช่น คุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ ์

 ตัวอย่างการเปิดเผยการสรรหากรรมการ

 ในการแต่งตั้งกรรมการ คณะกรรมการสรรหาซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�านวน X ราย 

 จากจ�านวนคณะกรรมการสรรหาท้ังหมด X  ราย มหีน้าทีร่บัผดิชอบในการพจิารณาคดัเลอืกและกลัน่กรอง 

บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อบังคับของบริษัท และ เป็นผู้เสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม  

เพ่ือให้ได้กรรมการมอือาชพีและมีความหลากหลายโดยพิจารณาจากโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบ

ของคณะกรรมการ โดยจ�านวนที่เสนอจะเท่ากับ X เท่าของจ�านวนกรรมการที่ครบวาระ และเสนอ 

ความเหน็ต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ขอความเหน็ชอบจากรรมการ จากนัน้จะน�าเสนอรายชือ่กรรมการ

ดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ต่อไป

 ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาลักษณะการประกอบธุรกิจ และแผนในอนาคตจึงได้ก�าหนด 

คุณสมบัติของกรรมการ โดยต้องเป็นผู้มีความรู้ในเรื่อง................................และมีประสบการณ ์

ในเรื่องดังกล่าวอย่างน้อย...........ปี ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาได้เปิดโอกาสให้กรรมการและผู้ถือหุ้น 

มีส่วนร่วมในการเสนอชื่อกรรมการท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม นอกจากน้ี ยังพิจารณากรรมการที่จะเสนอ

ชื่อเพ่ิมเติมจากท�าเนียบกรรมการของ ......... 

 ตัวอย่างการเปิดเผยการเลือกตั้งกรรมการผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้น

 การแต่งตั้งกรรมการมีหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ 

 1. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการให้ถือว่าผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้น

ต่อหนึ่งเสียง

 2. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ให้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

โดยให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงทั้งหมดท่ีตนมีอยู่เลือกบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการที่ละคน

 3. บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�าดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�านวน

กรรมการทีจ่ะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้   ในกรณีทีบ่คุคลซึง่ได้รับเลือกตัง้ในล�าดบัถดัลงมามคีะแนนเสียงเท่ากนั 

เกินจ�านวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงได้เพ่ิมขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงช้ีขาด

  กรณีที่ต�าแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากเหตุอื่นนอกจากการครบวาระออกจากต�าแหน่ง

กรรมการ ให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย

เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจาก

ต�าแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในต�าแหน่งกรรมการ 

ได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน  ท้ังนี้ มติการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทน

ดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ�านวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

......

......

......
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 ตัวอย่างการสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด

 ในการสรรหาผู้มาด�ารงต�าแหน่ง (เช่น กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร) 

คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาเบื้องต้น ในการกลั่นกรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน 

เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินงานของบริษัท  

และเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

ที่คณะกรรมการบริษัทก�าหนดไว้ได้ และน�าเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

พิจารณาอนุมัติ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป

	 9.4	 กำรก�ำกับดูแลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

	 	 	 ให้บริษัทไม่ว่ำจะมีลักษณะเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักโดยกำรถือหุ ้นในบริษัทอื่น	 

(holding	company)	หรือเป็นบริษัททั่วไปให้เปิดเผยข้อมูลที่มีสำระส�ำคัญดังต่อไปนี้		

	 	 	 (1)	 ให้อธิบำยว่ำคณะกรรมกำรบริษัทมีกลไกในกำรก�ำกับดูแลที่ท�ำให้สำมำรถควบคุมดูแล

กำรจัดกำรและรับผิดชอบกำรด�ำเนินงำนของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	เพ่ือดูแลรักษำผลประโยชน์ใน

เงินลงทุนของบริษัทอย่ำงไร	เช่น	

    •	 มีกำรส่งบุคคลเพ่ือเป็นตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมกำร	ผู้บริหำร	หรือผู้มีอ�ำนำจ

ควบคุม	ในบริษัทดังกล่ำวอย่ำงน้อยตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นหรือไม่	อย่ำงไร	พร้อมทั้งให้อธิบำยว่ำ	บริษัท

มีระเบียบปฏิบัติหรือข้อก�ำหนดของบริษัทที่ท�ำให้กำรส่งตัวแทนดังกล่ำวจะต้องได้รับมติเห็นชอบ 

จำกท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทหรือไม่	อย่ำงไร	

    •	 กำรก�ำหนดขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของกรรมกำรและผู้บริหำร

ที่เป็นตัวแทนของบริษัทในบริษัทดังกล่ำวในกำรควบคุมหรือมีส่วนร่วมในกำรก�ำหนดนโยบำยที่ส�ำคัญ

ต่อกำรด�ำเนินธุรกิจ		

    •	 กลไกในกำรก�ำกบัดแูลทีม่ผีลให้กำรเปิดเผยข้อมลูฐำนะกำรเงนิและผลกำรด�ำเนนิงำน 

กำรท�ำรำยกำรระหว่ำงบริษัทดังกล่ำวกับบุคคลที่เกี่ยวโยง	 กำรได้มำหรือจ�ำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย	์ 

หรือกำรท�ำรำยกำรส�ำคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่ำว	ให้ครบถ้วนถูกต้อง		และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ

กำรเปิดเผยข้อมูลและกำรท�ำรำยกำรในลักษณะดังกล่ำวข้ำงต้นในท�ำนองเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท

    •	 กำรก�ำหนดระบบกำรควบคุมภำยในที่เหมำะสมและรัดกุมเพียงพอในบริษัทย่อย 

ที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก	 และกลไกอื่นในกำรก�ำกับดูแลบริษัทย่อยดังกล่ำว	 เช่น	 กำรอนุมัต ิ

กำรเพิ่มทุนหรือลดทุน	กำรเลิกบริษัทย่อย	เป็นต้น	

	 	 	 	 	 ในกรณีที่เป็นบริษัทท่ีประกอบธุรกิจหลักโดยกำรถือหุ้นในบริษัทอื่น	 (holding 

company)	 ให้อธิบำยกลไกกำรก�ำกับดูแลข้ำงต้น	 พร้อมทั้งระบุว่ำเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง5 

 หรือไม่	อย่ำงไร	ด้วย 

     

5	 ตำมหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุนว่ำด้วยกำรขออนุญำตและกำรอนุญำตให้เสนอขำย
			 หุ้นที่ออกใหม	่

.....................................................................................................
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  	 (2)	 ให้เปิดเผยข้อตกลงระหว่ำงบริษัทกับผู้ถือหุ้นอ่ืนในกำรบริหำรจัดกำรบริษัทย่อยและ

บริษัทร่วม	(shareholders’	agreement)	(ถ้ำมี)		โดยให้เปิดเผยเฉพำะบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่มี

นัยส�ำคัญต่อกำรด�ำเนินงำนของกลุ่มบริษัทและเป็นข้อตกลงท่ีมีผลอย่ำงมีสำระส�ำคัญต่อกำรบริหำรงำน	

หรือมีอ�ำนำจควบคุม	หรือกำรแบ่งผลตอบแทนนอกเหนือจำกผลตอบแทนตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นปกติ

 ตัวอย่างการเปิดเผยการก�ากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

 (กรณีบริษัททั่วไป และ holding company)

 ที่ผ ่านมาการเสนอชื่อ และใช้สิทธิออกเสียงแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและ 

บริษัทร่วม ด�าเนินการโดยฝ่ายจัดการ  ตั้งแต่ปี.......เป็นต้นไป บริษัทก�าหนดระเบียบปฏิบัติให้การเสนอ

ชื่อและใช้สิทธิออกเสียงดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทด้วย โดยบุคคลท่ีได้รับแต่งตั้ง 

ให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม มีหน้าที่ด�าเนินการเพ่ือประโยชน์ท่ีดีที่สุดของบริษัทย่อย

หรือบริษัทร่วมนั้น ๆ (ไม่ใช่ต่อบริษัท) และบริษัทได้ก�าหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งต้ังนั้น ต้องได้รับอนุมัติ

จากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะไปลงมติ หรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องส�าคัญในระดับเดียวกับที่ต้อง

ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หากเป็นการด�าเนินการโดยบริษัทเอง ทั้งนี้ การส่งกรรมการ 

เพื่อเป็นตัวแทนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าวเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท

 นอกจากนี้ ในกรณีเป็นบริษัทย่อย บริษัทก�าหนดระเบียบให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทนั้น  

ต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในเร่ืองการท�ารายการเก่ียวโยง การได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ 

หรือการท�ารายการส�าคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าว ให้ครบถ้วนถูกต้อง  และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ

การเปิดเผยข้อมูลและการท�ารายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท รวมถึงต้องก�ากับ

ดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทสามารถตรวจสอบ และรวบรวม

มาจัดท�างบการเงินรวมได้ทันก�าหนดด้วย

 9.5	 กำรดูแลเรื่องกำรใช้ข้อมูลภำยใน	:	

	 	 	 ให้อธิบำยว่ำบริษัทมีนโยบำยและวิธีกำรดูแลกรรมกำรและผู้บริหำรในกำรน�ำข้อมูลภำยใน

ของบริษัทไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตน	 รวมทั้งเพื่อกำรซื้อขำยหลักทรัพย์โดยเฉพำะในช่วง	 1	 เดือน 

ก่อนที่งบกำรเงินเผยแพร่ต่อสำธำรณชนหรือไม่อย่ำงไร	 (เช่น	 กำรก�ำหนดให้กรรมกำรและผู้บริหำร 

รำยงำนกำรซื้อขำยหลักทรัพย์	 และมำตรกำรลงโทษหำกบริษัทพบว่ำ	 มีกำรน�ำข้อมูลภำยในไปใช ้

เพื่อประโยชน์ส่วนตน	เป็นต้น)	เพื่อให้ผู้ลงทุนเห็นภำพว่ำบริษัทมีมำตรกำรป้องกันกำรที่กรรมกำรและ

ผู้บริหำรใช้ประโยชน์จำกข้อมูลภำยในอย่ำงไร
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 ตัวอย่างการเปิดเผยการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

 บริษัทมีการดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายในตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดยได้ก�าหนดไว้ 

เป็นลายลักษณ์อักษรใน  (เช่น จรรยาบรรณทางธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน และคู่มือ

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งจะมอบให้แก่กรรมการ  

ผู้บริหาร และพนักงานเมื่อแรกเข้าท�างาน)  โดยสรุปนโยบายส�าคัญดังนี้

 1. บริษัทได้ก�าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานลงนามรับทราบถึงประกาศที่เกี่ยวข้อง 

ของส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทีก่�าหนดให้กรรมการ และผูบ้รหิาร มีหน้าทีร่ายงานการเปลีย่นแปลง

การถือครองหลักทรัพย์ ต่อส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติ 

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วัน นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครอง

หลักทรัพย์  และให้แจ้งให้เลขานุการบริษัทรับทราบเพ่ือจัดท�าบันทึกการเปล่ียนแปลงและสรุปจ�านวน

หลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารเป็นรายบุคคล เพื่อน�าเสนอให้แก่คณะกรรมการบริษัททราบ 

ในการประชุมคร้ังถัดไป  นอกจากน้ัน ยังได้แจ้งบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อก�าหนด

ดังกล่าวด้วย 

 2. บริษัทมีข้อก�าหนดห้ามน�าข้อมูลงบการเงิน หรือข้อมูลอ่ืนที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย ์

ของบริษัทที่ทราบ เปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ที่มิได้มีส่วนเก่ียวข้อง และห้ามท�าการซื้อขาย 

หลักทรัพย์ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่ข้อมูลงบการเงินหรือข้อมูลอ่ืนที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย ์

ของบริษัท/กลุ่มบริษัทจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน และต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจนกว่าจะพ้น 

ระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลน้ันสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว การไม่ปฏิบัติตาม 

ข้อก�าหนดดังกล่าวถือเป็นการกระท�าผิดวินัยของบริษัท หากกรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงาน ที่ได้ล่วงรู้ 

ข้อมูลภายในที่ส�าคัญ คนใดกระท�าผิดวินัยจะได้รับโทษตั้งแต่ การตักเตือน  การตัดค่าจ้าง  การพักงาน 

โดยไม่ได้รับค่าจ้าง จนถึงการเลิกจ้าง

 ทั้งนี้ แนวทางดังกล่าวได้ผ่านการให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

 9.6	 ค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

	 	 	 ให้แสดงค่ำตอบแทนที่ผู ้สอบบัญชี	 ส�ำนักงำนสอบบัญชีท่ีผู ้สอบบัญชีสังกัด	 และบุคคล 

หรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและส�ำนักงำนสอบบัญชีที่ผู ้สอบบัญชีสังกัด	 ได้รับจำกบริษัท 

และบริษัทย่อย	โดยให้ระบุแยกเป็น	

	 	 	 (1)	 ค่ำตอบแทนจำกกำรสอบบัญชี	(audit	fee)

	 	 	 (2)	 ค่ำบริกำรอื่น	(non-audit	fee)

	 	 	 	 กำรเปิดเผยค่ำบริกำรอ่ืนให้แสดงข้อมูลของค่ำบริกำรอ่ืนที่ได้จ่ำยไปแล้วในรอบปีบัญช ี

ที่ผ่ำนมำ	 และค่ำบริกำรอื่นที่จะต้องจ่ำยในอนำคตอันเกิดจำกกำรตกลงที่ยังให้บริกำรไม่แล้วเสร็จ 

ในรอบปีบัญชีที่ผ่ำนมำ	และประเภทของกำรให้บริกำรอ่ืน
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 หมำยเหตุ

	 บุคคลหรือกิจกำรที่เก่ียวข้องกับผู้สอบบัญชีและส�ำนักงำนสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชี

สังกัดให้รวมถึง

	 (ก)	 คู่สมรสและบุตรท่ียังต้องพ่ึงพิงหรืออยู่ในอุปกำระของผู้สอบบัญชี

	 (ข)	 กิจกำรที่มีอ�ำนำจควบคุมส�ำนักงำนสอบบัญชี	 	 กิจกำรที่ถูกควบคุมโดยส�ำนักงำนสอบบัญชี		

และกจิกำรทีอ่ยูภ่ำยใต้กำรควบคมุเดยีวกันกบัส�ำนกังำนสอบบญัชี	ไม่ว่ำจะเป็นโดยทำงตรงหรอืทำงอ้อม

	 (ค)	 กิจกำรที่อยู่ภำยใต้อิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส�ำคัญของส�ำนักงำนสอบบัญชี

	 (ง)		 หุ้นส่วนหรือเทียบเท่ำของส�ำนักงำนสอบบัญชี

	 (จ)	 คู่สมรสและบุตรท่ียังต้องพ่ึงพิงหรืออยู่ในอุปกำระของบุคคลตำม	(ง)

	 (ฉ)	 กิจกำรที่ผู้สอบบัญชี	บุคคลตำม	(ก)	(ง)	หรือ	(จ)	มีอ�ำนำจควบคุมหรือมีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระ

ส�ำคัญ	ไม่ว่ำจะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม	

	 เพ่ือประโยชน์ในกำรพิจำรณำลักษณะของกำรควบคุมหรือกำรมีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส�ำคัญ 

ที่จะเข้ำข่ำยเป็นบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกับผู้สอบบัญชีและส�ำนักงำนสอบบัญชีข้ำงต้น	ให้น�ำนิยำม

ตำมมำตรฐำนกำรบญัชว่ีำด้วยเร่ืองกำรเปิดเผยข้อมลูเกีย่วกบับคุคลหรอืกิจกำรทีเ่กีย่วข้องกนัมำใช้บงัคบั

 ค�ำแนะน�ำ หรือค�ำอธิบำยเพิ่มเติม

 1. ค่าตอบแทนที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายให้ผู้สอบบัญชี ส�านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด 

และบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกับผู ้สอบบัญชีและส�านักงานสอบบัญชีดังกล่าว โดยแยกเป็น 

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) และค่าบริการอ่ืน (non-audit fee)

 2. ในส่วนของค่าบริการอ่ืน ให้ระบุประเภทการให้บริการ ค่าตอบแทนที่ได้จ่ายแล้วในปีก่อน  

และค่าตอบแทนที่จะต้องจ่ายในอนาคตเน่ืองจากยังให้บริการไม่แล้วเสร็จ

 ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกของบริษัทในการให้ผู ้สอบบัญชียืนยันความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล 

ที่จะน�ามาเปิดเผยในหัวข้อนี้ ส�านักงานได้จัดท�า “แบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของค่าตอบแทนที่

จ่ายให้แก่ผู้สอบบญัช”ี (ภาคผนวก 5) เพือ่ให้บรษัิทส่งให้ผูส้อบบญัชยีนืยนัความถกูต้อง ก่อนน�ายอดรวม 

ของแต่ละรายการมาเปิดเผย นอกจากนี้ เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน ส�านักงานได้จัดท�าตัวอย่าง

การเปิดเผยข้อมูลในเรื่องดังกล่าว ตามภาคผนวก 5 เพื่อเป็นแนวทางด้วย อย่างไรก็ดี หากบริษัท 

เห็นว่ามีแบบหรือวิธีการอ่ืนที่เหมาะสมกว่าก็อาจปรับใช้ตามความเหมาะสมก็ได้

	 9.7	 กำรปฏิบัติตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีในเร่ืองอ่ืน	ๆ

	 	 	 ให้อธิบำยว่ำที่ผ่ำนมำบริษัทมีกำรปฏิบัติตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีส�ำหรับบริษัท 

จดทะเบียนตำมแนวทำงที่ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�ำหนดในเรื่องอื่น	 ๆ	 นอกจำกเรื่องที ่

เปิดเผยไว้ข้ำงต้นหรือไม่	 หำกมีเรื่องใดที่บริษัทมิได้มีกำรปฏิบัติตำมหลักกำรดังกล่ำว	 ให้ระบุ 

เร่ืองที่ไม่ปฏิบัติน้ัน	 พร้อมทั้งแสดงเหตุผลประกอบ	 	 ทั้งนี้	 ในกำรแสดงเหตุผลประกอบดังกล่ำว	 

บริษัทอำจเลือกใช้วิธีอ้ำงอิงไปยังค�ำอธิบำยที่เก่ียวข้องในหัวข้ออ่ืน	 หรือรำยงำนอ่ืนที่เปิดเผยต่อ 

ประชำชนทำงเว็บไซต์ของบริษัทก็ได้			



47ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์เเละตลำดหลักทรัพย์

 ค�ำแนะน�ำ หรือค�ำอธิบำยเพิ่มเติม

 บริษัทสามารถเปิดเผยข้อมูลการเข้าร่วมการประชุมกรรมการบริษัทในคณะกรรมการชุดย่อย 

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีด้วยก็ได้

 ตัวอย่างการเปิดเผยการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทในคณะกรรมการชุดย่อย

 ทั้งนี้ บริษัทสามารถใช้แบบประเมินการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate 

Governance Self Assessment) ที่จัดท�าโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อประกอบ 

การตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลในส่วนหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีให้ครบถ้วนได้ด้วย

รายชื่อกรรมการ
(จ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/

จ�านวนครั้งที่ประชุม

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
สรรหา

และพิจารณา
ค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
.........

การเข้าร่วม
การประชุม

ผู้ถือหุ้น

นาย..... - - - 1/1

นาย..... 5/5 1/1

นาย..... 5/5 1/1 4/4 1/1

..... ..... ..... ..... .....
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10. ควำมรับผิดชอบต่อสังคม 
(Corporate Social Responsibilities : CSR) 

	 ให้เปิดเผยนโยบำยและกำรด�ำเนินงำนของบริษัทและบริษัทย่อย	 ที่แสดงถึงควำมรับผิดชอบ 

ต่อสังคม	 ส่ิงแวดล้อม	 เพ่ือควำมยั่งยืนของกิจกำรและสังคมโดยรวม	 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกำรด�ำเนิน

ธุรกิจปกติ	 (in-process)	 	 ตั้งแต่กำรก�ำหนดวิสัยทัศน์	 เป้ำหมำย	 กลยุทธ์	 กำรประเมินควำมเสี่ยง 

ในกำรประกอบธรุกจิ		และสะท้อนออกมำในกำรด�ำเนนิงำน	เช่น	กำรออกแบบผลิตภัณฑ์		กำรจดัหำวัตถดุบิ	 

กำรออกแบบกระบวนกำรผลิต	 	 กำรปฏิบัติต่อพนักงำนลูกจ้ำง	 กำรแข่งขัน	 กำรปฏิบัติต่อลูกค้ำ	 ฯลฯ 

	โดยอย่ำงน้อย	ควรมีกำรดูแลติดตำมให้เป็นไปตำมกฎหมำยที่เก่ียวข้อง	และให้เปิดเผยข้อเท็จจริงกรณี

ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยมีกำรด�ำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อควำมรับผิดชอบต่อสังคมในช่วงปีท่ีผ่ำนมำ		

พร้อมทั้งอธิบำยเหตุผล	ผลกระทบต่อบริษัทหรือบริษัทย่อย	กำรแก้ไข	และแนวทำงตรวจสอบป้องกัน

ในอนำคตด้วย

	 ส่วนกรณีที่บริษัทมีกำรบริจำคช่วยเหลือสังคมในรูปแบบต่ำง	ๆ	ที่นอกเหนือจำกกำรด�ำเนินธุรกิจ

ปกติ	(after	process)	ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	บริษัทอำจเปิดเผยกรณีดังกล่ำวไว้ด้วย

กไ็ด้		โดยให้แยกจำกเรือ่งควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมท่ีเป็นส่วนหนึง่ในกำรด�ำเนนิธุรกิจปกตขิองบรษัิทหรอื

บริษัทย่อย

 แนวปฏิบัติ	ในกำรเปิดเผยข้อมูลและจัดท�ำรำยงำนตำมหัวข้อนี้

 แนวทำงเกี่ยวกับ	“ควำมรับผิดชอบต่อสังคม”

	 เนื่องจำกค�ำว่ำ	“ควำมรับผิดชอบต่อสังคม”		มีควำมหมำยกว้ำง	กำรเปิดเผยข้อมูลในหัวข้อนี	้

จงึให้ค�ำนงึถงึแนวทำงควำมรบัผิดชอบต่อสงัคมของกจิกำรทีจ่ดัท�ำโดยตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	

ซึ่งปัจจุบันก�ำหนดหลักกำรไว้ดังนี้	(“หลักกำร	8	ข้อ”)	6

	 (1)		 กำรประกอบกิจกำรด้วยควำมเป็นธรรม	

	 (2)		 กำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปช่ัน

	 (3)		 กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน	

	 (4)		 กำรปฏิบัติต่อแรงงำนอย่ำงเป็นธรรม	

	 (5)		 ควำมรับผิดชอบต่อผู้บริโภค	

	 (6)		 กำรดูแลรักษำสิ่งแวดล้อม	

	 (7)		 กำรร่วมพัฒนำชุมชนหรือสังคม

	 (8)		 กำรมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซ่ึงได้จำกกำรด�ำเนินงำนที่มีควำมรับผิดชอบ

ต่อสังคม	สิ่งแวดล้อม	และผู้มีส่วนได้เสีย

                                                        

6	 หลักกำรตำมแนวทำงควำมรับผิดชอบต่อสังคมของกิจกำรที่จัดท�ำโดยตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมี	10	ข้อ	
		 หลักกำร	8	ข้อข้ำงต้น	คือ	หลักกำร	10	ข้อดังกล่ำวที่ไม่รวม	2	หัวข้อ	คือ	กำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี	ซึ่งได้ก�ำหนดให้
			 เปิดเผยแยกต่ำงหำกภำยใต้หัวข้อ	“กำรก�ำกับดูแลกิจกำร”	ของแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ�ำปีนี้แล้ว		และหัวข้อ
		 รำยงำนด้ำนสังคม/สิ่งแวดล้อม	ซึ่งคือกำรเปิดเผยในหัวข้อนี้อยู่แล้ว
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 กำรเลอืกเรือ่งทีจ่ะด�ำเนนิกำรและน�ำมำเปิดเผย		แต่ละบริษัทมกัมกีำรด�ำเนนิงำนด้วยควำมรับผิดชอบ 

ต่อสังคมตำมหลักกำรข้ำงต้นอยู่แล้ว	จึงสำมำรถน�ำเรื่องที่ด�ำเนินกำรอยู่แล้วมำเปิดเผยได้	ส�ำหรับบริษัท

ที่มีควำมพร้อมในกำรด�ำเนินกำรขั้นต่อไป	 	 หำกเลือกเรื่องที่จะให้ควำมส�ำคัญ	 และน�ำมำก�ำหนดเป็น 

เป้ำหมำยเชิงกลยุทธ์ในกำรด�ำเนินงำนในเชิงรุก	และรำยงำนควำมคืบหน้ำได้	ก็จะเป็นประโยชน์ยิ่งขึ้น

ต่อกำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงยั่งยืนของบริษัทหรือบริษัทย่อยนั้นเอง		โดยเร่ืองที่เลือกดังกล่ำว	ควรเป็นเรื่อง

ที่ส�ำคัญต่อกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัท	เช่น	เป็นเร่ืองที่มีควำมเสี่ยงอย่ำงมีนัยส�ำคัญต่อกำรด�ำเนินธุรกิจ

หลัก		หรือมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย	(stakeholders)	ที่มีนัยส�ำคัญ	เป็นต้น		ทั้งนี้	บริษัทควรค�ำนึงถึง														

แนวทำงกำรจัดท�ำรำยงำนแห่งควำมยั่งยืนที่จัดท�ำโดยตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 หรือตำม

มำตรฐำนสำกลอื่น	 	 เช่น	 กรอบกำรจัดท�ำรำยงำนขององค์กรแห่งควำมริเริ่มว่ำด้วยกำรรำยงำนสำกล	

(Global	Reporting	Initiative:	GRI)	เป็นต้น	ประกอบกำรเปิดเผยข้อมูลในหัวข้อนี้ด้วย	

 รูปแบบกำรเปิดเผยข้อมูล	 	 บริษัทอำจเปิดเผยหรือจัดท�ำรำยงำนโดยมีสำระส�ำคัญตำมที่ก�ำหนด

ตำมหัวข้อนี้	ด้วยวิธีใดดังต่อไปนี้ก็ได้	

	 (ก)	 	 เปิดเผยข้อมูลภำยใต้หัวข้อนี้ในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ�ำปี	 หรือรำยงำนประจ�ำปี 

ตำมแต่กรณี		

	 (ข)		อ้ำงอิงไปยังรำยงำนที่จัดท�ำแยกเล่มที่เปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัท		

	 (ค)		เปิดเผยสำระส�ำคญัโดยรวมอยูก่บัข้อมลูกำรด�ำเนนิงำนอืน่			ๆ 	ของบรษิทั	โดยอธบิำยกระบวนกำร 

จัดท�ำรำยงำนไว้ในหัวข้อน้ี

 สำระส�ำคัญของข้อมูลที่เปิดเผย		ให้เปิดเผยข้อมูลอย่ำงน้อยในเร่ืองดังต่อไปนี	้	

 10.1  นโยบายภาพรวม :	ให้อธิบำยว่ำคณะกรรมกำรบริษัทมีนโยบำยให้กำรด�ำเนินธุรกิจ

ของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นไปด้วยควำมรับผิดชอบต่อสังคม	 สิ่งแวดล้อม	 และกลุ่มผู ้มีส่วนได้

เสีย	 (stakeholders)	 ตำมหลักกำร	 8	 ข้อ	 อย่ำงไร	 โดยควรระบุวิสัยทัศน์	 ภำรกิจ	 กลยุทธ์ที่น�ำไปสู ่

ควำมยั่งยืนไว้ด้วย		

 10.2   การด�าเนินงานและการจัดท�ารายงาน :	ให้อธิบำยในเร่ืองดังนี้			

	 	 	 	 (1)	 	 กระบวนกำรจัดท�ำรำยงำน	 เช่น	 อธิบำยถึงกำรก�ำหนดหลักกำร	 และกลุ่มผู้มีส่วน 

ได้เสียที่บริษัทให้ควำมส�ำคัญในกำรด�ำเนินกำร		มำตรฐำนกำรเปิดเผยข้อมูลที่ใช้	เป็นต้น		ทั้งนี้	ในกรณี

ที่บริษัทเลือกด�ำเนินกำรและกำรจัดท�ำรำยงำนตำมมำตรฐำนสำกล	 ให้ระบุชื่อองค์กร	 หรือมำตรฐำน

สำกลที่ใช้ด�ำเนินกำรและกำรจัดท�ำรำยงำนดังกล่ำวไว้ด้วย	

	 	 	 	 (2)	 กำรด�ำเนนิงำนให้เป็นไปตำมนโยบำยท่ีบรษัิทได้เปิดเผยไว้	เช่น	กำรออกแบบผลติภณัฑ์		

กำรจัดหำวัตถุดิบ	กำรออกแบบกระบวนกำรผลิต		กำรปฏิบัติต่อพนักงำนลูกจ้ำง		นโยบำยกำรแข่งขัน	

ฯลฯ	 เป็นไปด้วยควำมเป็นธรรม	 กำรรักษำส่ิงแวดล้อม	 กำรป้องกันกำรมีส่วนร่วมกับกำรคอร์รัปชั่น		 

กำรเคำรพสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย	อย่ำงไร		หรือในกำรดูแลรักษำสิ่งแวดล้อม	กำรป้องกันกำรมีส่วนร่วม

กับกำรคอร์รัปช่ัน	ฯลฯ	บริษัทได้ด�ำเนินกำรอย่ำงไรให้เป็นไปตำมหลักกำรดังกล่ำว	ตั้งแต่กำรประเมิน

ควำมเส่ียง	กำรก�ำหนดแนวปฏิบัติ	กำรสื่อสำรกับพนักงำนและลูกจ้ำง	กำรตรวจสอบกำรปฏิบัติ	เป็นต้น		

ทั้งนี้	ในกรณีที่บริษัทมีข้อมูลตัวช้ีวัดกำรด�ำเนินกำรดังกล่ำว	บริษัทควรระบุข้อมูลไว้ด้วย
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 10.3  การด�าเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม (ถ้ามี) :	 หำกมีกรณ ี

ดังต่อไปนี้	 เกิดข้ึนกับบริษัทหรือบริษัทย่อยในช่วงปีที่ผ่ำนมำ	 ให้เปิดเผยข้อเท็จจริงเก่ียวกับกรณีนั้น	

พร้อมทั้งอธิบำยเหตุผล	ผลกระทบต่อบริษัทหรือบริษัทย่อย	กำรแก้ไข	และแนวทำงตรวจสอบป้องกัน

ในอนำคตด้วย	

	 	 	 	 (1)	 บริษัทและบริษัทย่อยถูกตรวจสอบหรืออยู ่ระหว่ำงถูกตรวจสอบโดยหน่วยงำน 

ที่มีอ�ำนำจหน้ำที่ว่ำกำรด�ำเนินงำนของบริษัทหรือบริษัทย่อยมีกำรฝ่ำฝืนกฎหมำยในเรื่องเกี่ยวกับ 

หลักกำร	8	ข้อ	อย่ำงมีนัยส�ำคัญ		ทั้งนี้	หำกเร่ืองดังกล่ำวอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำในช้ันศำล	บริษัทหรือ

บริษทัย่อยตกเป็นคูค่วำมหรือคูก่รณ	ีบรษัิทอำจเปิดเผยโดยอ้ำงอิงไปยงัหวัข้อข้อพพิำททำงกฎหมำยกไ็ด้

	 	 	 	 (2)				กำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนหรือถูกกล่ำวหำว่ำ	 มีผลกระทบ

ด้ำนลบต่อสังคม	 ส่ิงแวดล้อม	 หรือไม่เป็นไปตำมหลักกำร	 8	 ข้อ	 โดยเฉพำะกรณีที่ปรำกฏเป็นข่ำวต่อ

สำธำรณชน	และเป็นกรณีที่อำจกระทบต่อกำรประกอบธุรกิจ	ช่ือเสียง	หรือควำมน่ำเช่ือถือ	ของบริษัท

หรือบริษัทย่อย	อย่ำงมีนัยส�ำคัญ

 10.4   กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (after process)	บริษัทอำจเปิดเผย

กิจกรรมดังกล่ำวของบริษัทหรือบริษัทย่อยในรอบปีที่ผ่ำนมำไว้ด้วยก็ได้

 ค�ำแนะน�ำ หรือค�ำอธิบำยเพิ่มเติม

 ในการเปิดเผยข้อมูลในหัวข้อ CSR บริษัทไม่จ�าเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลครบตามหลักการท้ัง 8 ข้อ  

นอกจากนี้ หากมีรายงานที่จัดท�าไว้แยกเล่มแล้ว ก็ให้อ้างอิงไปยังรายงานที่จัดท�าไว้แยกเล่มที่เปิดเผย

ในเว็บไซต์ของบริษัทโดยไม่ต้องสรุปรายละเอียดไว้ภายใต้หัวข้อนี้อีก 

  แนวทำงปฏิบัติเพ่ิมเติมเก่ียวกับกำรป้องกันกำรมีส่วนเก่ียวข้องกับกำรคอร์รัปช่ัน

	 	 บริษัทควรเปิดเผยกำรด�ำเนินกำรเก่ียวกับกำรป้องกันมิให้กำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทและ 

บริษัทย่อย	มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรคอร์รัปชั่นเป็นหัวข้อแยกต่ำงหำกจำกหัวข้อควำมรับผิดชอบต่อสังคม

ของกิจกำร	โดยควรเปิดเผยข้อมูลในเร่ืองดังต่อไปนี้

  นโยบำย	 ควรเปิดเผยมติคณะกรรมกำรบริษัท	 ในเรื่องนโยบำยกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัท 

และบริษทัย่อยทีจ่ะไม่มีส่วนเกีย่วข้องกบักำรคอร์รปัชัน่	ไม่ว่ำด้วยกำรเรยีก	รบั	และจ่ำยสนิบน	โดยอำจจะ 

ระบุขอบเขตกำรด�ำเนินกำรด้วยก็ได้

	 	 ในกรณีที่คณะกรรมกำรบริษัทไม่มีมติในเรื่องดังกล่ำวหรือยังไม่ด�ำเนินกำร	 ควรเสนอให้ 

คณะกรรมกำรบริษัทมีมติรับทรำบด้วยว่ำ	 คณะกรรมกำรมีหน้าท่ีดูแลให้บริษัทปฏิบัติให้เป็นไปตำม

กฎหมาย	 โดยกฎหมายดังกล่ำวรวมถึง	 กฎหมำยเกี่ยวกับกำรห้ำมจ่ำยสินบน	 หรือกำรสนับสนุน 

กำรทุจริตคอร์รัปชั่น	และหน้าที่ดูแลข้ำงต้น	รวมถึงกำรดูแลให้มีกำรด�ำเนินกำรในเร่ืองท่ีระบุในหัวข้อ	 

“กำรด�ำเนินกำร”	ด้วย		โดยควรเสนอให้คณะกรรมกำรทบทวนกำรมีควำมเหมำะสมในกำรมีนโยบำย

ข้ำงต้นอย่ำงน้อยทุกปี
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	 					ในกรณีที่บริษัทมีกำรประกำศเจตนำรมณ์ที่จะเข้ำร่วมกับองค์กรใด	 เช่น	 โครงกำรแนวร่วม 

ปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนทุจริต	 (Collective	 Anti-Corruption	 :	 CAC)7	 หรือ 

คณะกรรมกำรบรษัิทมเีจตนำรมณ์ทีจ่ะด�ำเนนิกำรเพือ่ต่อต้ำนกำรคอร์รปัช่ันในสงัคม	อำจระบไุว้ด้วยก็ได้	

  กำรด�ำเนินกำร			ควรระบุกำรด�ำเนินกำรของบริษัทเพ่ือให้เป็นไปตำมนโยบำยในกำรป้องกัน

กำรมีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรคอร์รัปช่ันที่ได้ด�ำเนินกำรแล้ว	ในเร่ืองต่อไปน้ี

	 	 (1)	 กำรประเมินควำมเสี่ยงของธุรกิจ	เพ่ือระบุกำรด�ำเนินงำนของบริษัทหรือบริษัทย่อย	

ที่มีควำมเสี่ยงว่ำอำจมีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรคอร์รัปช่ัน			

	 	 (2)		กำรก�ำหนดแนวปฏิบัติเพ่ือควบคุม	ป้องกัน	และติดตำมควำมเสี่ยงจำกกำรคอร์รัปช่ัน

	 	 (3)	 กำรสื่อสำรและฝึกอบรมแก่พนักงำนเพื่อให้ควำมรู ้เกี่ยวกับนโยบำยและแนวปฏิบัติ 

ในกำรต่อต้ำนคอร์รัปชั่น	

	 	 (4)		แนวทำงในกำรติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติตำมนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปช่ัน	

	 	 (5)		กำรให้คณะกรรมกำรตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีที่ส�ำนักงำนให้ควำมเห็นชอบ	 สอบทำน

ควำมครบถ้วนเพียงพอของกระบวนกำรทั้งหมด

	 	 ทั้งนี้	 บริษัทอำจเปิดเผยข้อมูลข้ำงต้นด้วยกำรอ้ำงอิงไปยังข้อมูลหรือเอกสำรที่เปิดเผย 

ในเว็บไซต์ของบริษัทก็ได้	 และหำกบริษัทเข้ำร่วมโครงกำรต่อต้ำนคอร์รัปชั่นที่ก�ำหนดให้บริษัท 

ต้องมีกระบวนกำรในท�ำนองเดียวกันน้ี	เช่น	โครงกำรแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำน

ทุจริต	(Collective	Anti-Corruption:	CAC)	บริษัทสำมำรถเปิดเผยกำรด�ำเนินกำรหรือควำมคืบหน้ำ 

ด้วยกำรอ้ำงอิงกำรด�ำเนินกำรตำมโครงกำรนั้น	ๆ	ได้

 ค�ำแนะน�ำ หรือค�ำอธิบำยเพิ่มเติม

 บริษัทอาจพิจารณาถึงความพร้อมของบริษัทในเร่ืองการป้องกันการมีส่วนเก่ียวข้องกับคอร์รัปช่ัน 

โดยอาจให้ด�าเนินการแบบเต็มรูปแบบ (ไม่รับ ไม่จ่าย ไม่ท�าธุรกิจกับนิติบุคคลที่เกี่ยวกับคอร์รัปช่ัน) 

หรือก�าหนดรูปแบบจ�ากัด เช่น ขอไม่จ่ายเพ่ือให้เกิดการได้งาน/ธุรกิจ ในลักษณะไม่เป็นธรรม เป็นต้น

 ตัวอย่างการเปิดเผยเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเก่ียวข้องกับการคอร์รัปช่ัน

 •  บริษัทมีนโยบายในการด�าเนินการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยได้จัดท�าแนวทางการปฏิบัติ

เป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในจรรยาบรรณของบริษัท  ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

 •  คณะกรรมการบริษทัได้ก�าหนดนโยบายการต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชัน่ โดยได้แสดงเจตนารมณ์

เข้าร่วมกับโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยบริษัทได้ร่วมให้ 

สัตยาบรรณเพ่ือรับทราบข้อตกลงตามค�าประกาศเจตนารมณ์ของแนวร่วมดังกล่าวในการต่อต้าน 

การทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ

              

7	 โครงกำรแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนทุจริต	(Collective	Anti-Corruption	:	CAC)	เป็น 
	 กำรแสดง	ควำมร่วมมือของภำคเอกชนในกำรร่วมกันด�ำเนินงำนตำมกรอบและขั้นตอนสำกลว่ำด้วยกำรต่อต้ำน 
	 กำรทุจริต	เพื่อสร้ำงมำตรฐำนกำรประกอบธุรกิจที่ใสสะอำด		โดยบริษัทที่เข้ำเป็นแนวร่วมปฏิบัติจะต้องลงนำม 
	 ในค�ำประกำศเจตนำรมณ์	และยื่นต่อสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย	(“IOD”)	ในฐำนะเลขำนุกำร 
	 คณะกรรมกำรโครงกำร		ทั้งนี้	บริษัทสำมำรถดำวน์โหลดข้อมูลและเอกสำรได้ที่	www.thai-iod.com	หมวด 
	 “โครงกำรพิเศษ”
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  นอกจากนี้ บริษัทได้มีการด�าเนินการเพื่อป้องกันการมีส่วนเก่ียวข้องกับการทุจริตและ 

คอร์รัปชั่น ดังน้ี 

  (1) บริษัทได้ส่ือสารไปทั้งระดับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน โดยก�าหนดให้การด�าเนินการ

ทกุกระบวนการอยูใ่นขอบข่ายกฎหมายอย่างเคร่งครดั หรอืถ้าเกิดข้อผดิผลาดในกระบวนการด�าเนนิงาน 

เนื่องจากความประมาท รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ก็ให้รับโทษจากภาครัฐโดยไม่มีการว่ิงเต้นให้พ้นผิด

  (2) บริษัทจัดให้มีช่องทางในการรายงานหากมีการพบเห็นการฝ่าฝืนหรือพบเห็นการกระท�า 

ทุจริตคอร์รัปช่ัน และมีมาตรการคุ้มครองให้กับผู้รายงาน

  ท้ังนี้ รายละเอียดของนโยบายและการด�าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการมีส่วน

เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่นได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท (เว็บไซต์บริษัท) ภายใต้หัวข้อ 

การก�ากับดูแลกิจการ 
............................
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	 11.1		 ให้สรุปควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัทเกี่ยวกับระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัท 

ในเรื่องดังต่อไปนี้	 	 ทั้งนี้	 ให้คณะกรรมกำรบริษัทใช้แบบประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุม

ภำยใน	 (ซึ่งรวมถึงกำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียง)8	 ที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของส�ำนักงำน	 เพื่อประกอบ 

กำรประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัทด้วย

	 	 	 (1)	 ควำมเพียงพอและควำมเหมำะสมของระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัท	 และ 

กำรจัดให้มีบุคลำกรอย่ำงเพียงพอที่จะด�ำเนินกำรดังกล่ำวได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ	 รวมทั้งกำรติดตำม

ควบคุมดูแลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทย่อยว่ำ	 สำมำรถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อย 

จำกกำรที่กรรมกำรหรือผู้บริหำรน�ำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ�ำนำจหรือไม่	

	 	 	 (2)		 ให้อธบิำยว่ำท่ีผ่ำนมำบริษทัมีข้อบกพร่องเกีย่วกบัระบบกำรควบคมุภำยในเรือ่งใดบ้ำง 

	ถ้ำมี	บริษัทได้แก้ไขข้อบกพร่องดังกล่ำวเสร็จส้ินแล้วหรือไม่	เพรำะเหตุใด

	 11.2		 ให้ระบุควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบในกรณีที่มีควำมเห็นแตกต่ำงไปจำกควำม

เห็นของคณะกรรมกำรบริษัท	 หรือผู ้สอบบัญชีมีข้อสังเกตเก่ียวกับกำรควบคุมภำยในประกำรใด	 

ให้ระบุไว้ด้วย	 ทั้งนี้	 ให้แนบรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ	 (ไม่ว่ำจะมีควำมเห็นเป็นเช่นใด)	 

เป็นเอกสำรแนบท้ำยแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ�ำปีน้ีด้วย

 ค�ำแนะน�ำ หรือค�ำอธิบำยเพิ่มเติม

 ในการสรุปความเห็นคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับระบบควบคุมภายในของบริษัท ให้อธิบายว่า

ระบบควบคุมภายในของบริษัทและระบบควบคุมดูแลการบริหารงานของบริษัทย่อยมีความเหมาะสม 

เพียงพอแล้วหรือไม่ อย่างไร นอกจากนี้ หากผู้สอบบัญชีและคณะกรรมการตรวจสอบมีข้อสังเกต 

เกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน ให้ระบุและอธิบายด้วยว่าบริษัทได้ด�าเนินการแก้ไขแล้วหรือไม่ อย่างไร

กำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง11.

              

8	 กรอบแนวทำงปฏิบัติด้ำนกำรควบคุมภำยในของ	The	Committee	of	Sponsoring	Organizations	of	the	 
	 Treadway	Commission		:	COSO)	ก�ำหนดองค์ประกอบหลักที่จ�ำเป็นในกำรควบคุมภำยในไว้	5	ด้ำน	ได้แก	่ 
	 (1)	กำรควบคุมภำยในองค์กร	(Control	Environment)		(2)	กำรประเมินควำมเสี่ยง	(Risk	Assessment)		 
	 (3)	กำรควบคุมกำรปฏิบัติงำน	(Control	Activities)		(4)	ระบบสำรสนเทศและกำรสื่อสำรข้อมูล	(Information	&		
	 Communication)		และ	(5)	ระบบกำรติดตำม	(Monitoring	Activities)



54 คู่มือจัดท�ำแบบแสดงรำยกำรข้อมูล  แบบ 56-1  แบบ 69-1

 

 ตัวอย่างการสรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

 ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่.........เมื่อวันที่.................โดยมีกรรมการอิสระทั้ง.........ท่าน 

(และ/หรือกรรมการตรวจสอบทัง้..........ท่าน) เข้าร่วมประชมุด้วย คณะกรรมการบรษัิทได้ประเมนิระบบ

การควบคุมภายในของบริษัทโดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร (หรือตรวจสอบเอกสารหลักฐานจาก

ฝ่ายบริหารหรืออนุมัติแบบประเมินที่ฝ่ายบริหารจัดท�าและรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ) 

แล้วสรุปได้ว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่าง ๆ 5 องค์ประกอบ  

คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศ 

และการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัท

มีความเพียงพอและเหมาะสม  โดยบริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะด�าเนินการตามระบบ 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการด�าเนินงาน 

ของบริษัทย่อยให้ สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยจากการที่กรรมการหรือ 

ผู้บริหารน�าไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ�านาจ รวมถึงการท�าธุรกรรมกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง 

และบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน อย่างเพียงพอแล้ว ส�าหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่น คณะกรรมการ 

เห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน ยกเว้นในเร่ือง...................................

 การประเมนิระบบควบคมุภายในในเรือ่งข้างต้น กรรมการอิสระหรอืกรรมการตรวจสอบมข้ีอสงัเกต

เพิ่มเติมจากคณะกรรมการ (ถ้ามี) ว่า..................................................................................................

 นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ............................................ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงิน 

รายไตรมาสและประจ�าปี............ได้ให้ความเหน็ในรายงานการสอบบญัชว่ีา บรษัิทมข้ีอบกพร่องเกีย่วกับ

ระบบการควบคุมภายใน (ถ้ามี) คือ....................................................................................................

 ทั้งนี้ การที่บริษัทมิได้มีระบบควบคุมภายในในเร่ืองดังกล่าวมีสาเหตุมาจาก................................

 อย่างไรก็ดี บริษัทมีแนวทางที่จะแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าวโดย...........ให้เสร็จส้ินภายใน...............

 11.3		 หัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยในและหัวหน้ำงำนก�ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนของบริษัท

	 	 	 (1)		 ให้ระบุชื่อผู ้ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยในของบริษัท	 และกรณีที่มี 

ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้ำงำนก�ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนของบริษัท	(compliance)	ให้ระบุด้วย		

	 	 	 	 หำกบริษัทใช้บริกำรหน่วยงำนภำยนอก	 (outsource)	 ในกำรท�ำหน้ำที่ดังกล่ำว	 

ให้ระบุชื่อของกิจกำรหรือบุคคลท่ีได้รับแต่งตั้งจำกบริษัทให้ปฏิบัติหน้ำที่ดังกล่ำว		พร้อมทั้งช่ือบุคคล

ที่ได้รับมอบหมำยจำกกิจกำรที่สังกัดนั้นให้ปฏิบัติหน้ำท่ีดังกล่ำวด้วย

	 	 		 	 ทั้งนี้	 ให้แนบข้อมูลของผู ้ด�ำรงต�ำแหน่งดังกล่ำวโดยมีรำยละเอียดตำมที่ปรำกฏ 

ในเอกสำรแนบ	3	ด้วย

	 	 	 (2)		 ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบว่ำ	 ได้ดูแลให้ผู ้ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้ำงำน 

ตรวจสอบภำยในมีวุฒิกำรศึกษำ	 ประสบกำรณ์	 กำรอบรม	 ที่เหมำะสมเพียงพอกับกำรปฏิบัติหน้ำที ่

ดังกล่ำวแล้วหรือไม่	อย่ำงไร

	 	 	 (3)		 กำรแต่งตั้ง	 ถอดถอน	 และโยกย้ำยผู้ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน 

ต้องได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบหรือไม่	 กรณีที่ไม่ได้เป็นหน้ำที่ของคณะกรรมกำร 

ตรวจสอบ	บริษัทมีแนวปฏิบัติอย่ำงไร		
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 ตัวอย่างการเปิดเผยข้อมูลหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

 (1) กรณีหัวหน้างานตรวจสอบภายในเป็นบุคลากรภายในของบริษัท 

  ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเม่ือวันที่ ..................คร้ังที่ ...........ได้แต่งตั้ง 

(ชื่อ นามสกุล)  ให้ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทตั้งแต่วันที่...............................

เนือ่งจาก   (เช่น มปีระสบการณ์ในปฏิบตังิานด้านการตรวจสอบภายในในธรุกจิ/อตุสาหกรรมทีม่ลีกัษณะ

เดียวกับบริษัท มาเป็นระยะ  ปี  เคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

ด้านตรวจสอบภายใน ได้แก่                         ) และมีความเข้าใจในกิจกรรมและการด�าเนินงานของ

บริษัท จึงเห็นว่า มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ  

  ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน 

ตรวจสอบภายในของบริษทัจะต้องผ่านการอนมัุต ิ(หรือได้รบัความเหน็ชอบ) จากคณะกรรมการตรวจสอบ 

โดยคุณสมบัติของผู้ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฎในเอกสารแนบ 3

 (2)  กรณีใช้บริการหน่วยงานภายนอก (outsource)

  ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันท่ี................ครั้งที่ ..........ได้แต่งตั้ง........ 

บริษัท  (outsource)  ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู ้ตรวจสอบภายในของบริษัทตั้งแต่วันท่ี.............ซึ่ง 

บริษัท       (outsource)   ได้มอบหมายให้   (ช่ือ นามสกุล)  ต�าแหน่ง.................... เป็นผู้รับผิดชอบ

หลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท

  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของ (บริษัท outsource) และ........... 

    (ชื่อ นามสกุล)   แล้วเห็นว่า มีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจาก...... 

(มีความเป็นอิสระ และมีประสบการณ์ในปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในในธุรกิจ/อุตสาหกรรม 

ที่มีลักษณะเดียวกับบริษัท มาเป็นระยะ........ปี เคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการ

ปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน ได้แก่ ...............)  โดย บริษัทยังได้ (เช่น จัดตั้งฝ่ายตรวจสอบภายใน      

เพื่อท�าหน้าที่ประสานงานกับผู้ตรวจสอบที่ว่าจ้างจากภายนอก (outsource) ด้วย)

  ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน 

ตรวจสอบภายในของบริษทัจะต้องผ่านการอนมัุต ิ(หรือได้รบัความเหน็ชอบ) จากคณะกรรมการตรวจสอบ 

โดยคุณสมบัติของผู้ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฎในเอกสารแนบ 3 

 ตัวอย่างการเปิดเผยข้อมูลหัวหน้างานก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน

 บริษัทมอบหมายให้....(ช่ือ นามสกุล)....ด�ารงต�าแหน่งเป็นหัวหน้างานก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน 

(compliance department)  เพ่ือท�าหน้าที่ก�ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการ 

ที่ก�ากับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัท  โดยมีคุณสมบัติของผู้ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้างานก�ากับดูแล

การปฏิบัติงานของบริษัท ปรากฎในเอกสารแนบ 3

 ค�าแนะน�าการเปิดเผยข้อมูลผู้ท�าบัญชี

 บริษัทอาจพิจารณาเปิดเผยข้อมูลและรายละเอียดของผู้ท�าบัญชีของบริษัท ตามพระราชบัญญัติ 

การบญัช ีพ.ศ. 2543 เพิม่เตมิ เช่น ชือ่ผูท้�าบญัช ีต�าเเหน่งในบรษิทั เป็นต้น เนือ่งจากผูท้�าบญัชเีป็นบุคลากร 

ที่มีความส�าคัญในการจัดท�างบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทให้มีความครบถ้วนและถูกต้อง 

ทั้งนี้ อาจเปิดเผยข้อมูลและรายละเอียดของผู้ท�าบัญชีตามแนวทางเดียวกับที่เปิดเผยข้อมูลหัวหน้างาน

ตรวจสอบภายในและหัวงานก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทก็ได้

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



56 คู่มือจัดท�ำแบบแสดงรำยกำรข้อมูล  แบบ 56-1  แบบ 69-1

12. รำยกำรระหว่ำงกัน (ถ้ำมี) 

	 ให้อธิบำยลักษณะของรำยกำรระหว่ำงกันที่ผ่ำนมำ	 และนโยบำยในกำรท�ำรำยกำรระหว่ำง 

บริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งในอนำคต	ดังนี้

	 (1)		 เปิดเผยรำยกำรระหว่ำงกันกับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งในปีที่ผ่ำนมำ	 โดยให้ระบุชื่อกลุ่ม

บุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง	 ลักษณะควำมสัมพันธ์	 (เช่น	 เป็นบิดำของผู้ถือหุ้นรำยใหญ่	 เป็นบริษัท 

ที่ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ถือหุ้นร้อยละสำมสิบ)	และเปิดเผยข้อมูลรำยกำรระหว่ำงกัน	เช่น	ลักษณะ	ปริมำณ	

เง่ือนไขของรำยกำรระหว่ำงกัน	 อัตรำดอกเบี้ย	 รำคำซื้อ	 รำคำขำย	 มูลค่ำของรำยกำรระหว่ำงกัน	 

หรือค่ำเช่ำที่เกิดขึ้นจริง	 พร้อมทั้งแสดงรำคำประเมิน	 หรืออัตรำค่ำเช่ำ	 ที่ประเมินโดยบุคคลที่สำม	 

หรือแสดงได้ว่ำเป็นรำคำที่เป็นธรรม	 	 ทั้งนี้	 หำกเป็นรำยกำรระหว่ำงกันกับบริษัทร่วมหรือบริษัทย่อย

ที่มีกรรมกำร	 ผู้บริหำร	 ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่	 ผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ถือหุ้นรวมกัน 

ไม่เกินร้อยละสิบจะไม่เปิดเผยข้อมูลน้ันก็ได้

	 (2)	 อธิบำยควำมจ�ำเป็นและควำมสมเหตุสมผลของรำยกำรดังกล่ำวว่ำเป็นไปเพื่อประโยชน์

สูงสุดของบริษัทแล้วหรือไม่	อย่ำงไร		ทั้งนี้	ถ้ำมีควำมเห็นของกรรมกำรอิสระในเร่ืองดังกล่ำวที่แตกต่ำง 

จำกมติคณะกรรมกำรให้เปิดเผยควำมเห็นนั้นด้วย

	 (3)	 อธิบำยนโยบำยและแนวโน้มกำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกันในอนำคต	 รวมทั้งกำรปฏิบัติ 

ตำมข้อผูกพันที่บริษัทให้ไว้ในหนังสือช้ีชวน

	 (4)		 ในกรณทีีม่กีำรแสดงรำคำประเมนิประกอบกำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกัน	ให้บรษัิทเปิดเผยข้อมลู

เก่ียวกับทรัพย์สินที่มีกำรประเมินรำคำและรำคำประเมิน	 พร้อมท้ังให้แนบข้อมูลเก่ียวกับกำรประเมิน

รำคำดังกล่ำว	โดยมีรำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรแนบ	4

 หมำยเหต ุ

	 (1)	 หำกหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินของบริษัทได้เปิดเผยรำยกำรระหว่ำงกันตำม	 (1) 

ครบถ้วนแล้ว	ไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลใน	(1)	ซ�้ำในส่วนนี้	แต่ให้อ้ำงอิงไปถึงหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

ที่เกี่ยวข้อง

	 (2)	 หำกบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งถือหุ ้นในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมรวมกันเกินกว่ำ 

ร้อยละ	 10	 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัทดังกล่ำว	 ให้อธิบำยเหตุผลประกอบที่ให้ 

บุคคลท่ีอำจมีควำมขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทดังกล่ำวแทนกำรถือหุ้นของบริษัทโดยตรงด้วย

	 (3)	 ในกรณีที่รำยกำรระหว่ำงกันมีจ�ำนวนมำกและแต่ละรำยกำรมีมูลค่ำน้อย		บริษัทอำจจัดกลุ่ม 

รำยกำรดังกล่ำวตำมควำมเหมำะสมของแต่ละธุรกิจ	เช่น		ธนำคำรพำณิชย์สำมำรถจัดกลุ่มของรำยกำร

รับฝำกเงินจำกบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งไว้ด้วยกัน



57ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์เเละตลำดหลักทรัพย์

 ค�ำแนะน�ำ หรือค�ำอธิบำยเพิ่มเติม

 การเปิดเผยรายการระหว่างกันมีเจตนารมณ์เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการท�ารายการระหว่าง

บริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และเพ่ือให้เช่ือมั่นได้ว่าการท�ารายการเหล่าน้ี 

เป็นธรรม สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อผู ้ถือหุ ้น ดังนั้น ในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ 

การท�ารายการระหว่างกันอย่างน้อยควรจะครอบคลุมในประเด็น ดังนี้

 (1) ชื่อและความสัมพันธ์ของบุคคลที่มีความขัดแย้ง

 (2)  ลักษณะและปริมาณรายการระหว่างปี (รวมทั้งรายการคงค้าง) เช่น มูลค่าการซ้ือ/ขาย

สินค้าและบริการ การกู้ยืมเงิน/ให้กู้ยืมเงิน การค�้าประกัน การเช่าอาคาร การเช่าเคร่ืองจักร รวมทั้งให ้

อธิบายถึงความต่อเนื่องของรายการด้วยว่า เป็นรายการที่กระท�าอย่างต่อเนื่องหรือกระท�า 

ตามความจ�าเป็นเป็นครั้งคราว

 (3)  เหตุผลในการท�ารายการควรอธิบายว่า เหตุใดจึงต้องท�ารายการดังกล่าวกับบุคคลที่อาจมี 

ความขัดแย้ง และท�าแล้วมีประโยชน์กับผู้ถือหุ้นอย่างไร และมีนโยบายการก�าหนดราคาและเงื่อนไข 

การค้าระหว่างกันอย่างไร มีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผลอย่างไร

 (4)  มาตรการในการก�ากับดูแล คณะกรรมการตรวจสอบได้ตรวจสอบรายการแล้วหรือไม่ว่าเป็น

ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นอย่างไร และมีความเห็นอย่างไร

 ข้อควรระวัง

 ที่ผ ่านมาบริษัทที่ออกหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียนบางแห่งไม่เปิดเผยข้อมูลในส่วนนี้  

โดยใช้การอ้างอิงให้ไปดูรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินเท่านั้น ซ่ึงข้อมูลในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินจะมีข้อมูลโดยสรุปที่ไม่มีรายละเอียดของรายการ และไม่ได้อธิบายความจ�าเป็น 

และความสมเหตุสมผลของรายการและมาตรการการอนุมัติรายการระหว่างกัน จึงท�าให้การเปิดเผย 

ข้อมูลในแบบ 56-1 ไม่ครบถ้วน  นอกจากนี้ ในการเปิดเผยนโยบายการก�าหนดราคานั้นมักจะม ี

การเปิดเผยที่ไม่ชัดเจน เช่น เปิดเผยว่า เป็นราคาที่ตกลงร่วมกัน ซึ่งการเปิดเผยที่ชัดเจนถูกต้อง  

บริษัทต้องอธิบายว่า เป็นราคาเดียวกับการท�ารายการกับบุคคลภายนอกหรือเป็นไปตามราคาตลาด

หรือไม่ อย่างไร หากไม่ใช่ ควรอธิบายว่ามีหลักเกณฑ์การก�าหนดราคาที่มีความเป็นธรรมและสมเหตุ

สมผลอย่างไรด้วย

 โดยหลักการแล้ว การท�ารายการระหว่างกันกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้ที่เก่ียวข้อง 

ต้องเป็นการท�ารายการเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยมีราคาและเงื่อนไขที่ไม่ควรแตกต่าง 

กับการท�ารายการกับบุคคลภายนอก และเป็นการท�ารายการที่ไม่มีผลให้บุคคลที่มีส่วนได้เสียได้รับ

ประโยชน์ทางการเงินอื่นนอกเหนือจากที่พึงได้ตามปกติ หรือเป็นเหตุให้บริษัทได้รับความเสียหาย  

หรือกระท�าการที่ขัดหรือแย้งกับประโยชน์ของบริษัทอย่างมีนัยส�าคัญ ทั้งนี้ ในการสอบทานและให้

ความเห็นเกี่ยวกับรายการดังกล่าวคณะกรรมการหรือคณะกรรมการตรวจสอบควรให้เหตุผลประกอบ

ให้ชัดเจนด้วยว่า การท�ารายการดังกล่าวมีความจ�าเป็น สมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุด

ของบริษัท อย่างไร เพื่อสร้างความเช่ือมั่นของผู้ลงทุน
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 นอกจากนี้ เนื่องจากตามข้อก�าหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก�าหนด

ให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ต้องน�าธุรกรรมที่ท�ากับบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันตามมาตรา 89/12(1)  

เช่น ข้อตกลงทางการค้าปกติ หรือธุรกรรมปกติหรือสนับสนุนธุรกิจที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป เป็นต้น  

ขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือขออนุมัติหลักการจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะท�าธุรกรรม   

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทควรติดตามตรวจสอบว่า เมื่อมีรายการในลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้น 

บริษัทได้มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อก�าหนดในมาตรา 89/12(1) แล้วหรือไม่ โดยอาจพิจารณา 

จากข้อมูลรายการระหว่างกันที่บริษัทเปิดเผยในงบการเงิน หรืออาจให้บริษัทรวบรวมและน�าเสนอ

ธุรกรรมให้คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานทุกไตรมาส (post audit) ทั้งนี้ บริษัทสามารถศึกษา 

ค�าแนะน�าในการปฏิบัติตามมาตรา 89/12(1) ได้จากหนังสือเวียน ที่ กลต.จ.(ว) 38/2551 เร่ือง  

ค�าแนะน�าในการปฏิบัติตามมาตรา 89/12(1) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551

 ทั้งนี้ บริษัทสามารถศึกษาข้อแนะน�าและตัวอย่างการเปิดเผยรายการระหว่างกันเพิ่มเติมใน 

ภาคผนวก 6 



ส่วนที่ 3  
ฐำนะกำรเงินและผลกำรด�ำเนินงำน
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ส่วนที่ 3

ข้อมูลทำงกำรเงินที่ส�ำคัญ 13.

	 ให้แสดงข้อมลูจำกงบกำรเงนิและอตัรำส่วนทำงกำรเงนิทีส่�ำคญัทีส่ะท้อนถงึฐำนะกำรเงนิและผลกำร

ด�ำเนินงำนในธุรกิจหลักของบริษัทและบริษัทย่อย	โดยอย่ำงน้อยต้องมีข้อมูลเปรียบเทียบ	3	ปีที่ผ่ำนมำ	

	 ทัง้นี้	บริษัทอำจพิจำรณำแสดงข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลังเพิ่มเติมได้	หำกบริษัทเห็นว่ำ	กำรเปิดเผย

ข้อมูลทำงกำรเงิน	3	ปีที่ผ่ำนมำยังไม่เพียงพอที่จะแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มในอนำคต	และอำจท�ำให้เกิด

ควำมเข้ำใจที่คลำดเคลื่อนต่อฐำนะกำรเงินและผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทได้	

 หมำยเหตุ

	 กำรจดัท�ำประมำณกำรงบกำรเงินในแบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ�ำปีนี	้ให้เป็นไปตำมควำมสมคัรใจ 

ของบริษัท	 และจะจัดท�ำเป็นระยะเวลำใดก็ได้	 แต่หำกประสงค์จะจัดท�ำและเปิดเผย	บริษัทต้องจัดท�ำ

ประมำณกำรด้วยควำมระมดัระวงั	เพ่ือให้มัน่ใจว่ำสมมตฐิำนทีใ่ช้จดัท�ำประมำณกำรนัน้สมเหตุสมผลแล้ว 

โดยต้องแสดงสมมติฐำนพร้อมทั้งค�ำอธิบำยไว้อย่ำงชัดเจนด้วย	 	 และในกำรจัดท�ำแบบแสดงรำยกำร

ข้อมูลประจ�ำปีในปีถัดไป	 บริษัทต้องอธิบำยว่ำผลกำรด�ำเนินงำนและฐำนะกำรเงินท่ีเกิดขึ้นจริง	 

แตกต่ำงจำกประมำณกำรที่ท�ำไว้อย่ำงไร	 ทั้งนี้	 หำกประมำณกำรดังกล่ำวจัดท�ำขึ้นโดยมีเหตุอันควร 

ทรำบอยู่แล้วว่ำ	 สมมติฐำนนั้นไม่สมเหตุสมผล	 แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ�ำปีดังกล่ำวอำจเข้ำข่ำย 

อันเป็นเท็จหรือท�ำให้ผู ้อื่นส�ำคัญผิดในข้อเท็จจริง	 ซึ่งบริษัทอำจเข้ำข่ำยฝ่ำฝืนมำตรำ	 238	 แห่ง 

พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	พ.ศ.	2535

	 อนึ่ง	 หำกบริษัทประสงค์จะเปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลใด	 ๆ	 ที่เก่ียวกับแนวโน้มหรือประมำณกำร 

ผลกำรด�ำเนนิงำนของบรษิทัในเชงิตัวเลขต่อนกัวิเครำะห์หรือผู้ลงทนุ	บริษัทต้องจัดท�ำและแสดงประมำณกำร 

ดังกล่ำวไว้ในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ�ำปีด้วย

 ค�ำแนะน�ำ หรือค�ำอธิบำยเพิ่มเติม

 ให้บริษัทแสดงข้อมูล ดังต่อไปนี้

 1. ตารางสรุปงบการเงิน : ให้แสดงรายการจากงบการเงินปีล่าสุด และแสดงข้อมูลเปรียบเทียบ

อย่างน้อย 3 ปี ย้อนหลังไว้ในตารางเดียวกัน

 2.  การแสดงอัตราส่วนทางการเงิน : 

  2.1 บริษัทควรจัดท�าอัตราส่วนทางการเงินเพ่ือใช้ประกอบการอธิบายการวิเคราะห ์

และค�าอธิบายของฝ่ายจัดการในหัวข้อ 14  เพ่ือความกระชับ ชัดเจน แทนการแสดงตารางอัตราส่วน 

ทางการเงินแยกจากค�าอธิบาย

ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน
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  2.2 อัตราส่วนทางการเงินที่แสดงควรรวมถึง อัตราส่วนสภาพคล่อง อัตราส่วนแสดง 

ความสามารถในการหาก�าไร อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน และอัตราส่วนวิเคราะห์

นโยบายทางการเงิน  ทั้งนี้ อัตราส่วนที่แสดงควรเป็นอัตราส่วนท่ีส�าคัญส�าหรับธุรกิจของบริษัท อาจจะ

แตกต่างกันไปส�าหรับธุรกิจทั่วไปได้ (อัตราส่วนที่ใช้เฉพาะธุรกิจ) และหากบริษัทเห็นว่า การค�านวณ

อัตราส่วนทางการเงินของบริษัทมีความแตกต่างจากวิธีการค�านวณท่ีใช้โดยท่ัวไป บริษัทควรเปิดเผย 

และอธิบายวิธีการค�านวณและข้อมูลทางการเงินที่บริษัทน�ามาใช้ในการค�านวณส�าหรับอัตราส่วน 

ทางการเงินนั้นด้วย 
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กำรวิเครำะห์และค�ำอธิบำยของฝ่ำยจัดกำร
(Management Discussion and Analysis: MD&A) 

14.

	 ให้เปิดเผยกำรวิเครำะห์และอธิบำยถึงกำรด�ำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงินในมุมมองของ 

ฝ่ำยจดักำร	โดยระบสุำเหตแุละปัจจัยทีเ่ก่ียวข้องด้วย	อย่ำงน้อยในประเดน็ดงัต่อไปนี	้	ทัง้นี	้สำมำรถใช้กรำฟ 

หรือภำพประกอบกำรอธิบำยตำมควำมเหมำะสมด้วยก็ได้	 และในกรณีที่บริษัทมีสำยผลิตภัณฑ ์

หรือกลุ่มธุรกิจมำกกว่ำ	1	สำย/กลุ่ม	 ให้วิเครำะห์และอธิบำยถึงกำรด�ำเนินกำรในแต่ละสำยผลิตภัณฑ์

หรือกลุ่มธุรกิจที่มีนัยส�ำคัญด้วย

	 14.1	 ให้วิเครำะห์กำรด�ำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงิน	 กำรเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญ	 ปัจจัย 

ที่เป็นสำเหตุหรือมีผลต่อฐำนะกำรเงิน	กำรด�ำเนินงำน	หรือกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำว	ในช่วงปีที่ผ่ำนมำ		

โดยให้อธิบำยเปรียบเทียบกับตัวช้ีวัดผลกำรด�ำเนินงำน	(benchmark)	ที่ส�ำคัญด้วย		

   •		 ส�ำหรับงบกำรเงินในช่วง	2	ปีก่อนหน้ำนี้	ให้อธิบำยประกอบเฉพำะกรณีที่ฐำนะกำรเงิน 

หรือผลกำรด�ำเนินงำนดังกล่ำวมีผลกระทบต่อฐำนะกำรเงินหรือผลกำรด�ำเนินงำนปัจจุบันของบริษัท

อย่ำงมีนัยส�ำคัญ		

    •			 เพื่อให้ผู้ลงทุนเข้ำใจผลกำรด�ำเนินงำนและฐำนะกำรเงินของบริษัท	 	 ขอให้อธิบำย 

อย่ำงน้อยเกีย่วกับภำพรวมของกำรด�ำเนนิงำน	ผลกระทบจำกเหตุกำรณ์ส�ำคญัหรอืปัจจยัส�ำคัญทีผ่่ำนมำ 

เช่น	กำรรวมธรุกจิหรือกจิกำร	กำรยกเลกิหรอืหยดุกำรด�ำเนนิธรุกจิ	กำรได้มำหรอืจ�ำหน่ำยไปซ่ึงสนิทรพัย์

ทีมี่นยัส�ำคญั		ผลกำรด�ำเนนิงำนและควำมสำมำรถในกำรท�ำก�ำไร	สภำพคล่องและแหล่งเงนิทนุของบรษิทั	

คุณภำพของสินทรัพย์	กำรบริหำรจัดกำรธุรกรรมนอกงบดุล	กำรเปลี่ยนแปลงหรือกำรเลือกใช้นโยบำย

กำรบัญชีที่มีนัยส�ำคัญ	ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีหรือควำมเห็นของผู้สอบบัญชีอยำ่งมีเงื่อนไขต่อรำยกำร

บญัชทีีเ่ป็นสำระส�ำคญั	(ถ้ำมี)		รวมถงึผลกำรปฏิบตัติำมแผนกำรด�ำเนนิธุรกจิและเป้ำหมำยทีไ่ด้ก�ำหนดไว้

เชื่อมโยงกับข้อมูลทำงกำรเงิน		

     •			หำกบริษัทเคยแจ ้ งแผนกำรด�ำ เนินงำนหรือประมำณกำรงบกำรเงินไว ้ ใน 

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลหรือแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ�ำปี	 ให้อธิบำยผลกำรปฏิบัติตำมแผนดัง

กล่ำวด้วย

   •			 ในกรณีบริษัทมีกำรออกตรำสำรหนี้	 ซึ่งมีข้อก�ำหนดให้บริษัทต้องด�ำรงอัตรำส่วน 

ทำงกำรเงิน	 ให้บริษัทเปิดเผยว่ำ	 บริษัทสำมำรถด�ำรงอัตรำส่วนดังกล่ำวได้ตำมข้อก�ำหนดหรือไม่		 

(แสดงข้อมูลอัตรำส่วนทำงกำรเงินตำมงบกำรเงินประจ�ำงวดกำรบัญชีล่ำสุดเปรียบเทียบกับอัตรำส่วน

ที่ต้องด�ำรงข้ำงต้น)	 ในกรณีที่บริษัทไม่สำมำรถด�ำรงอัตรำส่วนได้ตำมข้อก�ำหนด	 ให้ระบุผลกระทบ 

และกำรด�ำเนินกำรของบริษัท
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	 14.2		 ให้อธิบำยปัจจัยหรือเหตุกำรณ์ที่อำจมีผลต่อฐำนะกำรเงินหรือกำรด�ำเนินงำนอย่ำงมี 

นัยส�ำคัญในอนำคต	 (forward	 looking)	 ไม่ว่ำจะเป็นปัจจัยภำยนอก	 เช่น	 แนวโน้มภำวะเศรษฐกิจ	 

ควำมเปลี่ยนแปลงของภำวะตลำดหรืออุตสำหกรรม	และปัจจัยภำยใน	เช่น	นโยบำย	กลยุทธ์	กำรบริหำร

งำนของบริษัท	กำรเปลี่ยนแปลงข้อตกลงทำงธุรกิจที่อำจกระทบต่อกำรด�ำเนินงำน	รวมท้ังปัจจัยอ่ืน	ๆ	

เพื่อให้ผู้ลงทุนสำมำรถเข้ำใจและวิเครำะห์ทิศทำงกำรด�ำเนินงำนของบริษัทในอนำคตได้

	 	 	 ทั้งนี้	 ในกรณีที่บริษัทมีโครงกำรหรือกำรวิจัยพัฒนำที่จะกระทบต่อผลกำรด�ำเนินงำน 

และฐำนะกำรเงินในอนำคตอันใกล้	 (ประมำณ	 1	 ปี)	 	 ให้บริษัทอธิบำยรำยละเอียดของโครงกำรหรือ 

กำรวิจัยและพัฒนำดังกล่ำว	 เช่น	 	 ลักษณะโครงกำร	 	 ผลิตภัณฑ์ใหม่	 หรือกำรปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิม

ควำมคืบหน้ำ		ผลกระทบท่ีอำจมีต่อผลกำรด�ำเนินงำนและฐำนะกำรเงินด้วย



กำรรับรองควำมถูกต้องของข้อมูล
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	 กำรรับรองควำมถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ�ำปีนั้นให้กรรมกำรผู้มีอ�ำนำจลงนำมผูกพัน

บริษัท*	ลงลำยมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรำบริษัท	(ถ้ำมี)	ในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ�ำปี	พร้อมทั้งมอบอ�ำนำจ

ให้บุคคลใดลงนำมก�ำกับเอกสำรในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ�ำปีแทนด้วย	โดยให้ใช้ข้อควำมและรูปแบบ	ดังน้ี

	 “บริษัทได้สอบทำนข้อมูลในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ�ำปีฉบับนี้แล้ว	 ด้วยควำมระมัดระวัง	 บริษัท

ขอรับรองว่ำ	 ข้อมูลดังกล่ำวถูกต้องครบถ้วน	 ไม่เป็นเท็จ	 ไม่ท�ำให้ผู้อื่นส�ำคัญผิด	 หรือไม่ขำดข้อมูลที่ควรต้องแจ้ง 

ในสำระส�ำคัญ	นอกจำกนี้	บริษัทขอรับรองว่ำ

	 (1)	 งบกำรเงินและข้อมูลทำงกำรเงินท่ีสรุปมำในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ�ำปี	ได้แสดงข้อมูลอย่ำงถูกต้อง

ครบถ้วนในสำระส�ำคัญเกี่ยวกับฐำนะกำรเงิน	ผลกำรด�ำเนินงำน	และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว	

	 (2)	 บริษัทได้จัดให้มีระบบกำรเปิดเผยข้อมูลที่ดี	เพื่อให้แน่ใจว่ำบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสำระส�ำคัญ

ทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่ำงถูกต้องครบถ้วนแล้ว	รวมท้ังควบคุมดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำมระบบดังกล่ำว

	 (3)	 บรษิทัได้จดัให้มรีะบบกำรควบคมุภำยในทีด่	ีและควบคมุดแูลให้มกีำรปฏิบตัติำม	ระบบดงักล่ำว	และบรษิทั 

ได้แจ้งข้อมูลกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยใน	 ณ	 วันที่ ............................................................... 

ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทแล้ว	 ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและกำรเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญ

ของระบบกำรควบคุมภำยใน	 รวมทั้งกำรกระท�ำที่มิชอบที่อำจมีผลกระทบต่อกำรจัดท�ำรำยงำนทำงกำรเงิน 

ของบริษัทและบริษัทย่อย

	 	 ในกำรนี้	เพ่ือเป็นหลักฐำนว่ำเอกสำรท้ังหมดเป็นเอกสำรชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองควำมถูกต้องแล้ว	

บริษัทได้มอบหมำยให้...........................................	เป็นผู้ลงลำยมือชื่อก�ำกับเอกสำรนี้ไว้ทุกหน้ำด้วย	หำกเอกสำรใด

ไม่มีลำยมือช่ือของ...........................................ก�ำกับไว้	 บริษัทจะถือว่ำไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองควำมถูกต้อง 

ของข้อมูลแล้วดังกล่ำวข้ำงต้น

																					ช่ือ			 	 									ต�ำแหน่ง	 	 													ลำยมือช่ือ**

	 1.																																			 	 																												 	 																												

	 2.																																			 			 																												 	 																				

	 3.

												 	 	ชื่อ			 	 									ต�ำแหน่ง	 	 													ลำยมือช่ือ

ผู้รับมอบอ�ำนำจ	.................................................................................................................................	 									

                                                                 

                                                                 

              

*	 ให้แนบเอกสำรหลักฐำนประกอบด้วย		ทั้งนี้	แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ�ำปีนี้เป็นข้อมูลที่ส�ำคัญที่ผู้ลงทุน
		 ใช้ประกอบกำรตัดสินใจลงทุนบริษัทจึงควรเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำก่อนที่จะส่งให้ส�ำนักงำน
**		 พร้อมทั้งประทับตรำบริษัท	(ถ้ำมี)

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
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	 ท้ังนี้	 	มำตรำ	89/20	***	แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	พ.ศ.	2535	ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม 

โดยพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	 (ฉบับที่	 4)	 พ.ศ.	 2551	 ก�ำหนดให้กรรมกำรและผู้บริหำร 

ต้องร่วมกนัรบัผดิต่อบคุคลทีซ่ือ้ขำยหลกัทรพัย์ของบริษัทในควำมเสยีหำยใด	ๆ 	อันเกดิขึน้เนือ่งจำกกำรเปิดเผยข้อมลู 

ต่อผู้ถือหุ้นหรือประชำชนทั่วไป	โดยแสดงข้อควำมที่เป็นเท็จในสำระส�ำคัญหรือปกปิดข้อควำมจริงที่ควรบอกให้แจ้ง

ในสำระส�ำคญัในกรณขีองงบกำรเงนิและรำยงำนเก่ียวกับฐำนะกำรเงนิและผลกำรด�ำเนนิงำนของบรษัิทหรอืรำยงำน

อื่นใดท่ีต้องเปิดเผยตำมมำตรำ	 56	 หรือมำตรำ	 199	 โดยมิได้จ�ำกัดควำมรับผิดไว้เฉพำะกรรมกำรและผู้บริหำร 

ที่ลงลำยมือชื่อรับรองควำมถูกต้องของข้อมูลในเอกสำรดังกล่ำวเท่ำนั้น	 อย่ำงไรก็ดี	 กรรมกำรหรือผู้บริหำร 

ซึ่งสำมำรถพิสูจน์ได ้ว ่ำโดยต�ำแหน่งหน้ำที่ตนไม่อำจล่วงรู ้ถึงควำมแท้จริงของข้อมูลหรือกำรขำดข้อมูล 

ที่ควรต้องแจ้งนั้น	ย่อมไม่มีควำมรับผิดตำมมำตรำ	89/20

 หมำยเหตุ	 	 ***	 ใช้บังคับกับบริษัทที่อยู่ภำยใต้บังคับของหมวด	 3/1	 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และ

ตลำดหลักทรัพย์	 พ.ศ.	 2535	 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	 (ฉบับที่	 4) 

พ.ศ.	2551	เท่ำนั้น
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เอกสำรแนบ
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ�านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

	 1.		ข้อมูลของกรรมกำร	ผู้บริหำร	ผู้มีอ�ำนำจควบคุม	(ถ้ำมี)	และเลขำนุกำรบริษัท	
	 	 1.1		ให้แสดงรำยละเอียดของกรรมกำร	ผู้บริหำร	ผู้มีอ�ำนำจควบคุม	และเลขำนุกำรบริษัท	ตำมตำรำง	ดังนี้

 ค�าแนะน�าการเปิดเผย

 หากกรรมการหรือผู้บริหาร ด�ารงต�าแหน่งเป็นประธานในกรรมการชุดใด เช่น ประธานกรรมการตรวจสอบ 

  ให้ระบุด้วย

	 	 1.2		ให้อธิบำยหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบของเลขำนุกำรบริษัทด้วย

 ตัวอย่างการเปิดเผยหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
 เลขานุการของบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่ก�าหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของ 
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551  
ด้วยความรบัผดิชอบ ความระมดัระวงั และความซือ่สตัย์สจุรติ รวมทัง้ต้องปฏบิติัให้เป็นไปตามกฎหมาย  วตัถุประสงค์ 
ข้อบงัคบับริษทั มตคิณะกรรมการ ตลอดจนมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุ้น ทัง้นี ้หน้าทีต่ามกฎหมายของเลขานกุารบรษิทัมดีงัน้ี

 1. จัดท�าและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปน้ี
  ก. ทะเบียนกรรมการ
  ข.  หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจ�าปีของบริษัท
  ค.  หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

เอกสารแนบ 1

ชื่อ-สกุล/	

ต�ำแหน่ง/

วันที่ได้รับ

แต่งตั้ง

(1)

อำยุ

(ปี)

คุณวุฒิ

ทำงกำรศึกษำ	

/ประวัติอบรม

(2)

สัดส่วน

กำรถือหุ้น

ในบริษัท	

(%)	

(3)

ควำมสัมพันธ์

ทำงครอบครัว

ระหว่ำง

กรรมกำร

และผู้บริหำร	

(4)

ประสบกำรณ์ท�ำงำน	

(5)

ช่วงเวลำ ต�ำแหน่ง ชื่อหน่วย

งำน/

บริษัท/

ประเภท

ธุรกิจ
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 2.  เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู ้บริหาร และจัดส่งส�าเนารายงาน 
การมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน  
7 วันท�าการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
 3. ด�าเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนประกาศก�าหนด
 นอกจากนี้  เลขานุการบริษัทยังมีหน ้าที่อื่นตามที่บริษัท (หรือคณะกรรมการบริษัท) มอบหมาย  
ดังนี้.......................................... 

 ตัวอย่างหน้าที่อื่นของเลขานุการบริษัท
  •  ให้ค�าแนะน�าด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการก�ากับดูแล 
ในการด�าเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย 
  •  ท�าหน้าที่ในการด�าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
  •  ตดิต่อประสานงานกบัหน่วยงานภายในบริษัทให้ฏิบตัติามมตคิณะกรรมการบริษัทและมตทิีป่ระชุมผู้ถอืหุน้ 
  •  ตดิต่อประสานงานกบัหน่วยงานทีก่�ากบัดแูล เช่น ส�านกังาน ตลาดหลกัทรพัย์ฯ และดแูลการเปิดเผยข้อมลู
และรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่ก�ากับดูแลและสาธารณชน ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
  •  จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้ค�าแนะน�าแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ 
  •  หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

     (บริษัทสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทได้
จากคู่มือเลขานุการบริษัทที่จัดท�าโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ชมรมเลขานุการบริษัทไทย หรือสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย เป็นต้น เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาก�าหนดหน้าที่ของเลขานุการบริษัทข้างต้น)

 1.3		 กรณีเป ็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักโดยกำรถือหุ ้นในบริษัทอื่น	 (holding	 company)	 
ให้แสดงรำยชื่อกรรมกำร	 ผู้บริหำร	 และผู้มีอ�ำนำจควบคุม	 ของบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก 
โดยมีรำยละเอียดเช่นเดียวกับข้อมูลในตำรำง	1.1	ด้วย		นอกจำกนี้	ให้ระบุให้ชัดเจนด้วยว่ำ	กรรมกำร	ผู้บริหำร	
และผู้มีอ�ำนำจควบคุม	 ของบริษัทย่อยรำยใดเป็นบุคคลที่คณะกรรมกำรบริษัทมีมติอนุมัติส่งเข้ำเป็นกรรมกำร 
ผู้บริหำร	และผู้มีอ�ำนำจควบคุม	ของบริษัทย่อยดังกล่ำว

  หมำยเหตุ
	 	 (1)	 ส�ำหรับต�ำแหน่งกรรมกำร	ให้ระบุประเภทของกรรมกำรด้วย	เช่น	กรรมกำรผู้มีอ�ำนำจลงนำมผูกพัน
บริษัทตำมท่ีก�ำหนดในหนังสือรับรอง	 	 นอกจำกนี้	 ส�ำหรับเลขำนุกำรบริษัท	 หำกเป็นกำรใช้บริกำรหน่วยงำน
ภำยนอกบริษัท	 (outsource)	 (อำจเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลก็ได้)	 ให้ระบุช่ือของนิติบุคคลหรือบุคคลท่ีบริษัท 
แต่งตั้งให้ปฏิบัติงำนเป็นเลขำนุกำรบริษัท	 	 พร้อมกับชื่อบุคคลที่ได้รับมอบหมำยจำกนิติบุคคลที่สังกัดนั้น 
ให้ปฏิบัติงำนดังกล่ำวและต�ำแหน่งของบุคคลในนิติบุคคลที่สังกัดด้วย

	 	 (2)		ให้ระบุคุณวุฒิทำงกำรศึกษำสูงสุด	 โดยระบุวิชำเอก	 วิชำโท	 ชื่อคณะและสถำบันกำรศึกษำ	 รวมถึง
ประวัติกำรอบรมเกี่ยวกับบทบำทหน้ำท่ีและทักษะของกำรเป็นกรรมกำร	 (เช่น	 กำรอบรมจำกสมำคมส่งเสริม
สถำบันกรรมกำรบริษัทไทย	 (IOD)	 ทั้งนี้	 ส�ำหรับเลขำนุกำรบริษัท	 ให้ระบุคุณวุฒิทำงกำรศึกษำ	 โดยรวมถึง
วุฒิบัตรหรือประกำศนียบัตรที่เกี่ยวข้อง	และหำกจบกำรศึกษำสูงกว่ำหรือเทียบเท่ำปริญญำตรี	ให้เปิดเผยคุณวุฒ ิ
ทำงกำรศกึษำตัง้แต่ปรญิญำตรีขึน้ไป		นอกจำกนี	้ให้ระบุประวตักิำรอบรมเกีย่วกับบทบำทหน้ำท่ีและควำมรูพ้ืน้ฐำน 
ของเลขำนุกำรบริษัท	(เช่น	กำรอบรมจำกชมรมเลขำนุกำรบริษัทไทย)	ด้วย
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 ค�ำแนะน�ำ หรือค�ำอธิบำยเพิ่มเติม

  ส�านักงานให้ความส�าคัญกับการพิจารณาความรู้ ความเข้าใจ บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ 

และกรรมการตรวจสอบ  ดังน้ัน เพื่อให้แน่ใจว่ากรรมการทุกท่านเข้าใจ และมีแนวทางในการท�าหน้าที่ดังกล่าว 

แต่ละบริษัทจึงควรดูแลให้กรรมการทุกท่าน เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่จัดขึ้นส�าหรับกรรมการและกรรมการ

ตรวจสอบโดยเฉพาะ เช่น หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) หรือหลักสูตร Director  

Accredited Program (DAP) (รายละเอียดหลักสูตรดูเพิ่มเติมได้ท่ี website ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (IOD) http://www.thai-iod.com)  โดยกรรมการของบริษัทจดทะเบียนสามารถติดต่อกับสมาคม 

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เพื่อสมัครเข้าอบรมหลักสูตร DAP และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย

 ทั้งนี้ ในการระบุประวัติการอบรมหรือประสบการณ์ท�างาน ขอให้ระบุระยะเวลาที่เก่ียวข้องด้วย เช่น  

ปีที่เข้าอบรม เป็นต้น 

	 	 (3)	 ให้ระบุกำรถือหุ้นทั้งทำงตรงและทำงอ้อม	 โดยนับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ

ของบุคคลดังกล่ำว	 รวมถึงหุ้นท่ีมีบุคคลอื่นใดถือหลักทรัพย์ไว้แทนกรรมกำร	 ผู้บริหำร	 หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุม 

คู่สมรสหรือบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภำวะของบุคคลดังกล่ำวด้วย		ทั้งนี้	ให้ระบุจ�ำนวนหุ้นทำงอ้อม	และจ�ำนวนหุ้นที่

มีบุคคลอื่นถือหุ้นไว้แทนแยกต่ำงหำกจำกกรณีถือหุ้นเองโดยตรงด้วย		

		 	 (4)	 ให้ระบุถึงควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำรด้วยกัน	 โดยควำมสัมพันธ์ทำง

ครอบครัว	หมำยถึง	ควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต	ควำมสัมพันธ์โดยกำรสมรสและควำมสัมพันธ์โดยกำรจดทะเบียน

ตำมกฎหมำย		ทั้งนี้	ให้ระบุเฉพำะควำมสัมพันธ์ล�ำดับ	บิดำ	มำรดำ	คู่สมรส	บุตร	พ่ีน้อง	ลุง	ป้ำ	น้ำ	อำ	รวมทั้ง 

คู่สมรส	และบุตร	ของบุคคลดังกล่ำว

	 	 (5)			ให้ระบุประสบกำรณ์ของกรรมกำร	ผู้บริหำร	หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมอย่ำงน้อยดังนี้

	 	 	 	 (ก)		ประสบกำรณ์ท�ำงำนท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย	แล้วแต่กรณี	อย่ำงน้อย 

ในระยะ	5	ปีย้อนหลัง

	 	 	 	 (ข)	 	 หำกมีกำรด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปีที่ผ่ำนมำ	 ให้ระบุชื่อบริษัท 

ดังกล่ำวไว้ด้วย		

	 	 	 	 (ค)	 	 กรณีท่ีกรรมกำรอิสระของบริษัทด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมกำรอิสระของบริษัทใหญ่	 บริษัทย่อย	 

หรือบริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน	ให้ระบุไว้ด้วย

	 2.	 	 ในกรณีที่กรรมกำร	 ผู้บริหำรและผู้มีอ�ำนำจควบคุมรำยใดด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมกำรหรือผู้บริหำร 

ในบริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องหลำยบริษัท	 ให้แสดงข้อมูลกำรด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมกำร	 

ผู้บริหำร	และผู้มีอ�ำนำจควบคุม	ตำมตำรำงดังน้ี
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	รำยชื่อบริษัท 	บริษัท 	บริษัทย่อย บริษัทร่วม 	บริษัทที่เกี่ยวข้อง

รำยชื่อ 	1 	2  3 	1 2 3 1 2 3

ตัวอย่ำง
	นำย	ก.
	นำย	ข.

// 	x 	/ x
/ 	/  / / / /

  หมำยเหตุ
	 	 1.	 /	=	กรรมกำร			X	=	ประธำนกรรมกำร	 //	=	กรรมกำรบริหำร
	 	 2.	 บริษัทที่เก่ียวข้อง	ให้หมำยถึง	นิยำมนิติบุคคลของบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของประกำศนี้

	 3.	 ประวัติกรรมกำร	ผู้บริหำร	และผู้มีอ�ำนำจควบคุม
	 	 ให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลประวัติกำรถูกลงโทษของกรรมกำร	 ผู้บริหำร	 และผู้มีอ�ำนำจควบคุมในช่วง	 5	 ป ี
ที่ผ่ำนมำ	 เนื่องจำกกำรกระท�ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	 พ.ศ.	 2535		 
หรือพระรำชบัญญัติสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ	พ.ศ.	2546		ทั้งนี้	เฉพำะควำมผิดในเร่ืองดังต่อไปนี้	
	 	 (1)		กำรกระท�ำกำรโดยไม่สุจริต	หรือประมำทเลินเล่ออย่ำงร้ำยแรง
	 	 (2)	 	กำรเปิดเผย	หรือเผยแพร่ข้อมูล	หรือข้อควำมอันเป็นเท็จท่ีอำจท�ำให้ส�ำคัญผิด	หรือปกปิดข้อควำม
จริงท่ีควรบอกให้แจ้งในสำระส�ำคัญซ่ึงอำจมีผลกระทบต่อกำรตัดสินใจของผู้ถือหุ้น	ผู้ลงทุน	หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
	 	 (3)	 	 กำรกระท�ำอันไม่เป็นธรรมหรือกำรเอำเปรียบผู้ลงทุนในกำรซื้อขำยหลักทรัพย์หรือสัญญำซื้อขำย 
ล่วงหน้ำ	หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนกำรกระท�ำดังกล่ำว

 



75ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์เเละตลำดหลักทรัพย์

	รำยชื่อบริษัท 	บริษัท 	บริษัทย่อย บริษัทร่วม 	บริษัทที่เกี่ยวข้อง

รำยชื่อ 	1 	2  3 	1 2 3 1 2 3

ตัวอย่ำง
	นำย	ก.
	นำย	ข.

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

	 ให้แสดงรำยชื่อกรรมกำรของบริษัทย่อยตำมตำรำง	ดังนี้

  หมำยเหตุ

	 	 1.	 /	=	กรรมกำร			X	=	ประธำนกรรมกำร	 //	=	กรรมกำรบริหำร

	 	 2.		 บริษัทย่อย	ให้หมำยถึง	บริษัทย่อยที่มีนัยส�ำคัญ	เช่น	มีรำยได้เกินกว่ำร้อยละ	10	ของรำยได้รวม

ตำมงบก�ำไรขำดทุนรวมของปีบัญชีล่ำสุด

เอกสารแนบ 2

รำยช่ือบริษัทย่อย

            รำยชื่อกรรมกำร

บริษัท	…. บริษัท	…. บริษัท	….

ตัวอย่ำง
	นำย	ก.
	นำย	ข.

//

/
/

x

/
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รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

	 ให้แสดงรำยละเอียดของหัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน	 และหัวหน้ำงำนก�ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนของบริษัท	 

(ถ้ำมี)	โดยให้มีสำระส�ำคัญในเรื่องดังต่อไปนี้	

	 1.	 กรณีเป็นพนักงำนภำยในบริษัท

	 	 (1)	 ให้ระบุรำยละเอียดเกี่ยวกับชื่อของบุคคลที่ได้รับมอบหมำยจำกบริษัทให้ปฏิบัติงำนเป็นหัวหน้ำงำน

ตรวจสอบภำยในหรือหัวหน้ำงำนก�ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนของบริษัท	และต�ำแหน่ง	

	 	 (2)		คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ	โดยให้รวมถึงวุฒิบัตร	หรือประกำศนียบัตรที่เก่ียวข้องด้วย		หำกจบกำรศึกษำ

สูงกว่ำหรือเทียบเท่ำปริญญำตรี	ให้เปิดเผยคุณวุฒิทำงกำรศึกษำต้ังแต่ปริญญำตรีขึ้นไป

	 	 (3)		ประสบกำรณ์กำรท�ำงำน	และกำรฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง	

	 	 (4)	 ส�ำหรับหัวหน้ำงำนก�ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำน	ให้ระบุหน้ำที่ควำมรับผิดชอบด้วย

 ตัวอย่างการเปิดเผยหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้างานก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน

  หัวหน้างานก�ากับดูแลการปฏิบัติงานมีหน้าที่ความรับผิดชอบ  (เช่น ในการเป็นศูนย์กลางการก�ากับดูแล 

การด�าเนินธุรกิจของบริษัท/กลุ่มบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และข้อก�าหนด 

ของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย, ส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต., ส�านักงาน

คณะกรรมการ คปภ.,ส�านักงาน กกพ.หรือหน่วยงานทางการอ่ืนที่เก่ียวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัท) ทั้งน้ี  

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบายด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Policy) โดยก�าหนดให ้

คณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้บริหารระดับสูง ฝ่ายงานหรือหน่วยงาน และพนักงานต้องปฏิบัติ

ให้ถูกต้องตามกฎหมาย  รวมถงึมกีารสือ่สารกบัพนกังานได้ตระหนกัว่า พนกังานทกุคนมีหน้าที ่และความรบัผดิชอบ 

ในการศึกษาและท�าความเข้าใจในกฎหมายรวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในงานที่รับผิดชอบ และปฏิบัต ิ

ให้ถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามกฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัด 

 2.  กรณีใช้บริกำรหน่วยงำนภำยนอก	(outsource)

 	 (1)		ให้ระบุรำยละเอียดเกี่ยวกับชื่อของนิติบุคคลหรือบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจำกบริษัทให้ปฏิบัติงำน 

เป็นหัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยในหรือหัวหน้ำงำนก�ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนของบริษัท	แล้วแต่กรณี

	 	 (2)		ให ้ระบุชื่อของบุคคลที่ได ้ รับมอบหมำยจำกนิติบุคคลที่สังกัดให้ปฏิบัติงำนเป็นหัวหน้ำงำน 

ตรวจสอบภำยในหรอืหวัหน้ำงำนก�ำกบัดแูลกำรปฏิบตังิำนของบริษัท	แล้วแต่กรณี	และต�ำแหน่งในนติบิคุคลทีสั่งกดั		 

พร้อมทั้งแสดงรำยละเอียดของบุคคลดังกล่ำวตำมแนวทำงที่ก�ำหนดไว้ในข้อ	1	ข้ำงต้นด้วย	

เอกสารแนบ 3
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รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

	 กรณีที่บริษัทมีกำรแสดงหรือประสงค์จะเปิดเผยรำคำประเมินในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ�ำปี	 เช่น	 

กำรแสดงรำคำประเมนิประกอบกำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกัน	บรษัิทมกีำรปรบัโครงสร้ำงกำรด�ำเนนิธุรกิจ	อันเป็นผลให้ 

มกีำรได้มำหรือจ�ำหน่ำยไปซึง่ทรัพย์สนิและประสงค์จะเปิดเผยรำคำประเมนิทีเ่กีย่วข้อง	บรษัิทมกีำรตรีำคำทรพัย์สนิ

ใหม่ในระหว่ำงรอบระยะเวลำบัญชี	 เป็นต้น	 	 ให้บริษัทแสดงรำยละเอียดของข้อมูลกำรประเมินรำคำดังกล่ำวโดย 

มีสำระส�ำคัญในเร่ือง	ดังนี้

	 (1)	 ทรัพย์สินที่มีกำรประเมินรำคำและรำคำประเมิน	 ซึ่งจัดท�ำขึ้นล่วงหน้ำก่อนกำรท�ำรำยกำรนั้นไม่เกิน	 

6	เดือน

	 (2)	 	ชื่อผู้ท่ีท�ำหน้ำท่ีประเมินรำคำทรัพย์สิน	ซึ่งได้แก่	ที่ปรึกษำทำงกำรเงินหรือบริษัทประเมินมูลค่ำทรัพย์สิน 

ในตลำดทุนท่ีอยู่ในบัญชีรำยชื่อท่ีส�ำนักงำนให้ควำมเห็นชอบ		หรือผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน	ที่ส�ำนักงำนให้กำรยอมรับ	

แล้วแต่กรณี

	 (3)	 	 ชื่อผู้ควบคุมกำรปฏิบัติงำนหรือผู้ประเมินหลัก	 แล้วแต่กรณี	 ที่เป็นผู้ลงลำยมือชื่อในรำยงำนซึ่งต้องอยู่ 

ในบัญชีรำยชื่อที่ส�ำนักงำนให้ควำมเห็นชอบ	 	ทั้งนี้	 ในกรณีที่ผู้ที่ท�ำหน้ำที่ประเมินรำคำทรัพย์สินเป็นที่ปรึกษำทำง 

กำรเงินหรือเป็นบริษัทประเมินมูลค่ำทรัพย์สินในตลำดทุน

	 (4)	 	 วัตถุประสงค์กำรประเมินรำคำทรัพย์สิน	 ซึ่งต้องเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์สำธำรณะในกรณีที่เป็นรำยงำน

ประเมินรำคำทรัพย์สินที่จัดท�ำโดยบริษัทประเมินมูลค่ำทรัพย์สินในตลำดทุน	 หรือมีค�ำยินยอมของผู้ที่ท�ำหน้ำที่

ประเมินรำคำทรัพย์สินให้เผยแพร่ควำมเห็นนั้นได้ในกรณีที่เป็นรำยงำนประเมินรำคำทรัพย์สินที่จัดท�ำโดยที่ปรึกษำ

ทำงกำรเงินหรือผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน

	 (5)		วันที่ในรำยงำนประเมินรำคำทรัพย์สิน

เอกสารแนบ 4





ภำคผนวก





81ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์เเละตลำดหลักทรัพย์

ภาคผนวก 1

 

 

แบบสอบทานความครบถ้วนของข้อมูลที่เปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1)  
(“Checklist แบบ 56-1”)

 

ข้อควรระวังในการใช้ Checklist

•	 หัวข้อและประเด็นใน	Checklist	เป็นเพียงตัวช่วยในกำรสอบทำนว่ำ	บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลที่ส�ำคัญ

	 ในแบบ	56-1	แล้วหรือไม่เท่ำนั้น

•	 กำรเปิดเผยข้อมูลในแบบ	56-1	ยังต้องเป็นไปตำมข้อก�ำหนดในแบบแนบท้ำยประกำศที่เกี่ยวข้อง

วิธีการใช้ Checklist

1.	 น�ำแบบ	56-1	ท่ีจัดท�ำเสร็จแล้ว	มำตรวจเช็คควำมครบถ้วนตำมแต่ละหัวข้อใน	Checklist	

2.	 ใส่สัญลักษณ์ในช่อง	“เปิดเผย?”	เช่น	

	 	 -	 “Y”	หรือ	“/”			 กรณีเปิดเผยครบถ้วนแล้ว

	 	 -	 “N”	หรือ	“X”		 กรณียังไม่เปิดเผย	หรือยังไม่ชัดเจน

	 	 -	 “NA”	หรือ	“-”			กรณีเป็นข้อมูลที่ไม่เก่ียวข้องกับบริษัท	หรือไม่มีข้อมูลในเร่ืองนั้น

3.	 ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลเพ่ิมเติมในหัวข้อที่พบว่ำ	ยังเปิดเผยไม่ครบถ้วนหรือไม่ชัดเจน	ก่อนที่จะน�ำส่ง

	 แบบ	56-1	ต่อส�ำนักงำน	ก.ล.ต.		ทั้งนี้	บริษัทอำจส่ง	checklist	มำพร้อมกับกำรส่งแบบ	56-1	ด้วยก็ได	้	
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Checklist ส�าหรับสอบทานแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) ส�าหรับปีบัญชี

บริษัท           ตัวย่อ    

ข้อที่ หัวข้อ/รายละเอียด เปิดเผย?

สารบญั

ส่วนที ่1 การประกอบธรุกจิ

1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

-	ภำพรวมทีม่ำและลกัษณะกำรประกอบ
ธรุกจิของบรษิทั	หรอืกลุม่บรษิทั	 
ซึง่ประกอบด้วย	บรษิทั	บรษิทัย่อย	 
และบรษิทัร่วมทีด่�ำเนนิงำนอยูใ่นปัจจบุนั
หรอืก�ำลงัจะด�ำเนนิงำน

1.1 นโยบำยในกำรด�ำเนนิงำนของบรษิทั
หรอืกลุม่บรษิทัในภำพรวม	ตำมท่ี
คณะกรรมกำรบรษิทัก�ำหนด	(ถ้ำม)ี		

-	วสิยัทศัน์

-	วตัถปุระสงค์

-	เป้ำหมำย

-	กลยทุธ์

1.2 กำรเปลีย่นแปลงและพฒันำกำรทีส่�ำคญั

-	อ�ำนำจในกำรควบคมุบรษิทัในปีท่ีผ่ำนมำ

-	ลกัษณะกำรประกอบธรุกิจในปีทีผ่่ำนมำ

-	กำรเปลีย่นแปลงโครงสร้ำงกำรถือหุน้	
กำรจดักำร	หรอื	กำรประกอบธรุกจิ	
หรอืเหตกุำรณ์ส�ำคญัอืน่	ในช่วง	3	ปี
ทีผ่่ำนมำ	

1.3 โครงสร้ำงกำรถอืหุน้ของกลุม่บรษิทั

(1) นโยบำยกำรแบ่งกำรด�ำเนนิงำนของบรษิทั
ในกลุม่

ประเด็นท่ีควรระวัง เปิดเผย?

กรณทีีไ่ม่สำมำรถปฏบิตัติำมเป้ำหมำยทีไ่ด้เปิดเผยไว้
ในปีก่อนหน้ำนี	้ควรอธบิำยควำมคบืหน้ำ
และสำเหตดุ้วย

-	หำกทีผ่่ำนมำบรษิทัมกีำรขยำยธรุกจิ	หรอืลงทนุ
ในธรุกจิใหม่	เพิม่ผลติภณัฑ์ใหม่	หรือจ�ำหน่ำย/ยกเลกิ
ธรุกจิบำงประเภทออกไป	บรษิทัได้เปิดเผยข้อมลู
ดงักล่ำวและผลกระทบต่อฐำนะกำรเงินและ
ผลกำรด�ำเนนิงำนเพิม่เตมิในหวัข้อ	MD&A	แล้วหรอืไม่
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ข้อที่ หัวข้อ/รายละเอียด เปิดเผย?

(2) แผนภำพโครงสร้ำงกำรถอืหุน้ของกลุม่
บรษิทั
-	สดัส่วนกำรถอืหุน้	และสดัส่วนของสทิธิ
ออกเสยีง	(ถ้ำแตกต่ำงจำกสดัส่วน
กำรถอืหุน้)
-	ชือ่และสดัส่วนกำรถอืหุน้ของผูร่้วมทนุ

(3) ขนำดของบรษิทัทีป่ระกอบธรุกจิหลกั	
และขนำดของบรษิทัอืน่	ทีเ่ปรยีบเทยีบกบั
ขนำดของบรษิทั	และตรวจสอบว่ำเป็นไป
ตำมเกณฑ์หรอืไม่

-	มำตรกำรและแนวทำงกำรแก้ไข	
หำกไม่เป็นไปตำมเกณฑ์

1.4 ควำมสัมพนัธ์กบักลุม่ธุรกิจของผูถ้อืหุน้ใหญ่

-	โครงสร้ำงหรอืสถำนภำพของบรษิทั/
กลุม่บรษิทั	ในกรณทีีเ่ป็นส่วนหนึง่ของ
กลุม่ธรุกจิของผูถ้อืหุน้ใหญ่	

-	อธบิำยเหตผุลและโอกำสหรอื
ควำมจ�ำเป็นทีต้่องมกีำรพึง่พงิหรอื
สนบัสนนุระหว่ำงกนั	รวมทัง้ควำมส�ำคญั
เชงิกลยทุธ์	(positioning)	ของบรษิทั/
กลุม่บรษิทัต่อกลุม่ธรุกจิของผูถ้อืหุน้ใหญ่

-	กลไกกำรรกัษำสทิธขิองผูถ้อืหุน้	กรณทีี่
โครงสร้ำงธรุกจิของบรษิทั/บรษิทัในกลุม่
มกีำรแข่งขนักนัอย่ำงมนียัส�ำคญั	

2. ลกัษณะการประกอบธรุกจิ

(1) โครงสร้ำงรำยได้แยกตำมสำยผลติภณัฑ์/
กลุม่ธรุกจิ	โดยอย่ำงน้อยต้องแสดงรำยได้
ของสำยผลติภณัฑ์/กลุม่ธรุกจิทีม่มีลูค่ำเกิน	
10%	ของรำยได้รวมตำมงบกำรเงนิรวม	
(ตำมตำรำง)

(2) อธบิำยโดยแบ่งตำมสำยผลติภณัฑ์/
กลุม่ธรุกจิตำมตำรำงโครงสร้ำงรำยได้

ประเด็นท่ีควรระวัง เปิดเผย?

ตรวจสอบว่ำโครงสร้ำงกำรถอืหุน้อำจก่อให้เกดิ	
conflict	of	interest	หรอืไม่	ซึง่ได้แก่
-	กลุม่ผูถ้อืหุน้หรอืผูท้ีเ่กีย่วข้องท�ำธรุกจิทีเ่กีย่วเนือ่งกบั
ธรุกจิหลกัของบรษิทั	
-	มกีำรถอืหุน้ไขว้ระหว่ำงกนัหรอืไม่	
-	มบีคุคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแย้งถอืหุน้ในบรษิทัย่อย
หรอืบรษิทัร่วม	>10%	หรอืไม่	
หำกมโีครงสร้ำงลกัษณะดงักล่ำว	ขอให้ตรวจสอบว่ำ	
ต้องปรบัโครงสร้ำงฯ	ให้ไม่ม	ีconflict	of	interest	
หรอืไม่		

ไม่ต้องเปิดเผยหวัข้อนี	้หำกธรุกจิหลกัของบรษิทั	มไิด้มี
ควำมสมัพนัธ์หรอืเกีย่วข้องกบักำรด�ำเนนิธรุกิจอืน่ของ
ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่อย่ำงมนียัส�ำคญั	หรอืมคีวำมสมัพนัธ์
กนัแต่เพยีงครัง้ครำวเฉพำะธรุกรรม

ตรวจสอบว่ำโครงสร้ำงกำรถอืหุน้อำจก่อให้เกดิ	
conflict	of	interest	หรอืไม่	หำกม	ีต้องระบมุำตรกำร
ป้องกนั	conflict	of	interest	หรอืด�ำเนนิกำร
ปรบัโครงสร้ำง

-	โครงสร้ำงรำยได้เปรยีบเทยีบย้อนหลงั	3	ปีหรือไม่

-	แยกอธบิำยตำมสำยผลติภณัฑ์/กลุม่ธรุกจิทีม่ี
นยัส�ำคญัแล้วหรอืไม่
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ข้อที่ หัวข้อ/รายละเอียด เปิดเผย?

2.1 ลกัษณะของผลติภณัฑ์และบรกิำร

-	ลกัษณะผลติภณัฑ์หรอืบรกิำร	
(ลกัษณะธรุกจิในปีทีผ่่ำนมำ)

-	กำรได้รบัใบอนญุำตให้ประกอบธรุกจิ	
สมัปทำน	หรอืกำรส่งเสรมิกำรลงทนุ		
พร้อมทัง้อธบิำยลกัษณะสทิธปิระโยชน์

-	กรณธีรุกจิพฒันำอสงัหำรมิทรพัย์	ให้
อธบิำยลกัษณะโครงกำรทีม่นียัส�ำคญัที่
ก�ำลงัด�ำเนนิกำรอยูใ่นแต่ละโครงกำร	
เช่น	ชือ่ทีต่ัง้	ประเภทโครงกำร	ลกูค้ำเป้ำ
หมำย	จ�ำนวนหน่วย	พืน้ทีข่ำย/เช่ำ	มลูค่ำ
โครงกำร	ควำมคบืหน้ำกำรขำยและกำร
พฒันำโครงกำร

2.2 กำรตลำดและกำรแข่งขนั

(ก) กำรท�ำกำรตลำดของผลติภณัฑ์
และบรกิำรทีส่�ำคญั

-	นโยบำยกำรตลำดในปีทีผ่่ำนมำ

-	อธิบำยเชงิเปรียบเทียบกับคูแ่ข่งในภำพรวม

-	ลกัษณะลกูค้ำ	ควำมสมัพนัธ์	

-	กลุม่ลกูค้ำเป้ำหมำย

-	กำรจ�ำหน่ำยและช่องทำงกำรจ�ำหน่ำย

-	สดัส่วนกำรจ�ำหน่ำยในประเทศ
และต่ำงประเทศ	

-	ชือ่ประเทศหรอืกลุม่ประเทศทีจ่�ำหน่ำย
ผลติภณัฑ์	

-	หำกพึง่พงิลกูค้ำหรอืตวัแทนจ�ำหน่ำยรำย
ใดรำยหนึง่เกนิ	30%	ของรำยได้รวม	ใน	
3	ปีทีผ่่ำนมำ	ให้ระบจุ�ำนวนรำย	ลกัษณะ
ควำมสมัพนัธ์	และประเภทสนิค้ำทีข่ำย

ประเด็นท่ีควรระวัง เปิดเผย?

-	พึง่พงิ	supplier	หรือลกูค้ำหรอืผูจ้ดัจ�ำหน่ำยรำยใด	
ซึง่อำจกระทบต่อกำรด�ำเนนิธรุกิจหรอืไม่	หำกพึง่พงิ
เกนิ	30%	ขอให้เปิดจ�ำนวนรำย	ควำมสมัพนัธ์	
และประเภทสนิค้ำ
-	สนิค้ำหรอืวตัถดุบิมปัีญหำในเรือ่งใดหรือไม่	(เช่น	
กำรขำดแคลน,	ควำมผนัผวนของรำคำ,	กำรจดัเกบ็	
เป็นต้น)

-	สทิธปิระโยชน์ต่ำง	ๆ	ยงัมผีลหรอืไม่	(ยงัไม่หมดอำย)ุ

-	บรษิทัไม่ต้องเปิดเผยรำยชือ่ลกูค้ำ	ผูจ้ดัจ�ำหน่ำย	
หรอื	supplier	(เว้นแต่มกีำรพึง่พงิอย่ำงมำกจนถอืว่ำ
มบีทบำทส�ำคญัต่อควำมอยูร่อดของบรษิทั	หรอืได้เคย
เปิดเผยชือ่ให้บคุคลอืน่ทรำบ	เช่น	นกัลงทนุหรอื
นกัวเิครำะห์)

-	หำกแต่งตัง้ผูจ้ดัจ�ำหน่ำยแต่เพยีงผูเ้ดยีว	ให้ระบุ
พร้อมสรปุสำระส�ำคญัของสญัญำแต่งตัง้ด้วย

-	หำกเปิดเผยข้อมลูชือ่ลกูค้ำหรอืผูจ้ดัจ�ำหน่ำยให้แก่
บคุคลอืน่	เช่น	ผูล้งทนุหรอืนกัวเิครำะห์ด้ำนหลกัทรพัย์
หรอืกำรลงทนุ	ให้ระบชุือ่ดงักล่ำวไว้ด้วย
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ข้อที่ หัวข้อ/รายละเอียด เปิดเผย?

-	หำกพึง่พงิลกูค้ำหรอืผูจ้ดัจ�ำหน่ำยรำยใด
ทีม่บีทบำทส�ำคญัต่อกำรอยูร่อดของ
บรษิทั	ให้ระบเุป็นปัจจยัควำมเสีย่งด้วย

(ข) สภำพกำรแข่งขนั

-	สภำพกำรแข่งขนัภำยในอตุสำหกรรมใน
ปีทีผ่่ำนมำ

-	แนวโน้มภำวะอตุสำหกรรมและสภำพ
กำรแข่งขนัในอนำคต

			-	จ�ำนวนคูแ่ข่งขนัโดยประมำณ

			-	ขนำดของบรษิทัเมือ่เทยีบกบัคูแ่ข่งขนั

			-	สถำนภำพและศกัยภำพในกำรแข่งขนั

			-	ชือ่คูแ่ข่งขนั	(กรณมีคีูแ่ข่งขนัเพยีงรำย
เดยีวหรอืน้อยรำย)

2.3	 กำรจดัหำผลติภณัฑ์หรอืบรกิำร

(ก) ลกัษณะกำรจดัให้ได้มำซึง่ผลติภณัฑ์

-	กำรผลติ	(จ�ำนวนโรงงำน/ก�ำลงั
กำรผลติรวม)

-	กำรจดัหำวตัถดุบิหรอืผลติภณัฑ์เพือ่
จ�ำหน่ำย

-	จ�ำนวนผูจ้ดัจ�ำหน่ำยวตัถดุบิ

-	สดัส่วนกำรซือ้วตัถดุบิในประเทศและ
ต่ำงประเทศ

-	หำกพึง่พงิผูจ้ดัจ�ำหน่ำยรำยใดเกิน	
30%	ของยอดซือ้รวม	ให้ระบจุ�ำนวนรำย	
ลกัษณะควำมสมัพนัธ์	ประเภทสนิค้ำทีซ่ือ้

-	หำกพึง่พงิผูจ้ดัจ�ำหน่ำยรำยใดทีม่ี
บทบำทส�ำคญัต่อกำรอยูร่อดของบรษิทั	
ให้ระบเุป็นปัจจยัควำมเสีย่งด้วย

-	หำกเปิดเผยข้อมลูชือ่ผูจ้ดัจ�ำหน่ำย
ให้แก่บคุคลอืน่	เช่น	ผูล้งทนุหรอื
นกัวเิครำะห์ด้ำนหลกัทรพัย์หรอื
กำรลงทนุ	ให้ระบชุือ่ดงักล่ำวไว้ด้วย

ประเด็นท่ีควรระวัง เปิดเผย?

-	ในกรณเีป็นสถำบนักำรเงนิ	ให้อธบิำยในเรือ่ง 
แหล่งทีม่ำของเงนิทนุ	และกำรให้กู้ยมืด้วย	
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ข้อที่ หัวข้อ/รายละเอียด เปิดเผย?

(ข) ผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมจำกกระบวนกำร
ผลติหรอืกำรก�ำจดัวตัถดุบิเหลอืใช้

-	กำรด�ำเนนิกำรเพือ่ลดผลกระทบต่อ
สิง่แวดล้อม

-	ผลของกำรปฏบิตัจิรงิในช่วง	3	ปีทีผ่่ำน
มำเป็นไปตำมทีก่ฎหมำยก�ำหนดหรอืไม่

-	ข้อพพิำทหรอืกำรถกูฟ้องร้องเกีย่วกบั
สิง่แวดล้อม	และแนวทำงกำรแก้ไข
ข้อพพิำทดงักล่ำว

2.4 งำนทีย่งัไม่ส่งมอบ	เฉพำะงำนโครงกำร	
หรอืชิน้งำน	ทีม่มีลูค่ำสงู	และใช้เวลำ
ในกำรส่งมอบงำน

-	มลูค่ำงำนทีย่งัไม่ส่งมอบ	ณ	วนัหลงัสดุ
ทีเ่ป็นไปได้

-	หำกเป็นโครงกำรท่ีมมีลูค่ำตัง้แต่	10%	
ของรำยได้รวม	ให้ระบเุป็นรำยชิน้ทีค่ำดว่ำ
จะส่งมอบในแต่ละช่วงเวลำ

3 ปัจจยัความเสีย่ง

เปิดเผยควำมเสีย่งใน	2	ลกัษณะ
		(1)	ควำมเสีย่งต่อกำรด�ำเนนิธรุกจิ
ของบรษิทั/กลุม่บรษิทั
		(2)	ควำมเสีย่งต่อกำรลงทุนของผูถ้อื
หลกัทรพัย์

ปัจจยัควำมเสีย่งแต่ละเรือ่ง	ได้เปิดเผย
ประเดน็ต่อไปนีแ้ล้วหรอืไม่
-	ลกัษณะควำมเสีย่ง
-	เหตกุำรณ์ทีเ่ป็นสำเหตขุองควำมเสีย่ง
-	ผลกระทบทีอ่ำจเกดิขึน้
-	แนวโน้มควำมเป็นไปได้ทีจ่ะเกิดควำมเส่ียง
-	มำตรกำรรองรับควำมเสีย่ง	(ถ้ำม)ี

ประเด็นท่ีควรระวัง เปิดเผย?

-		เปิดเผยเฉพำะควำมเสีย่งทีอ่ำจมผีลกระทบ
ต่อบรษิทั/กลุม่บรษิทั	หรอืผูถ้อืหลกัทรพัย์โดยตรง

-	เปิดเผยควำมเสีย่งดงัต่อไปนีค้รบถ้วนหรอืไม่	เช่น

-	กำรประกอบธรุกจิ	(พึง่พงิลกูค้ำ	ผูจ้ดัจ�ำหน่ำย	 
หรอื	supplier/แข่งขนัสงู/รำคำผนัผวน/ข้อจ�ำกัด
ทำงกฎหมำย	ทัง้ในและต่ำงประเทศ/บคุคลำกร
ทีส่�ำคญั)

-	กำรผลติ	(ขำดแคลนวตัถดุบิ/รำคำวตัถดุบิผนัผวน/
พึง่พงิเทคโนโลย/ีต้นทนุสงู/สนิค้ำหรอืเครือ่งจกัร
ล้ำสมยัง่ำย/กำรขำดแคลนแรงงำน)

-	กำรบรหิำรจดักำร	(ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ควบคมุเสยีง/
กำรพึง่พงิบคุคลทีเ่กีย่วข้อง/ผูบ้รหิำร)

-	กำรเงนิ	(สภำพคล่อง/ภำระหนีแ้ละดอกเบีย้/
กำรปฏบิตัติำมเงือ่นไขกำรกู้ยมืเงนิ	(covenant)/
ผดินดัช�ำระหนี/้ภำระกำรลงทนุในอนำคต/FX)
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ข้อที่ หัวข้อ/รายละเอียด เปิดเผย?

4 ทรพัย์สนิทีใ่ช้ในการประกอบธรุกจิ

4.1 -	ทรพัย์สนิถำวรหลกั

			-	ลกัษณะส�ำคญั	กรรมสทิธิ์	

			-	สรปุสำระส�ำคญัของสญัญำเช่ำระยะยำว	
(ถ้ำม)ี

			-	หำกน�ำทรัพย์สินไปเป็นหลักประกัน	
ให้ระบุวงเงินของภำระหลักประกันของ
ทรัพย์สินนั้นด้วย

-	ทรัพย์สนิทีไ่ม่มตีวัตนท่ีส�ำคญั	(สทิธบิตัร/
สัมปทำน/ลิขสิทธิ์/เครื่องหมำยกำรค้ำ)	
ให้อธิบำย

			-	ลักษณะส�ำคัญ

			-	เงื่อนไข	และอำยุของสิทธิ

			-	ผลต่อกำรด�ำเนินธุรกิจ

4.2 ให้อธิบำยนโยบำยกำรลงทุนในบริษัทย่อย
และบริษัทร่วม	(เช่น	ธุรกิจที่บริษัท
จะลงทุน)	

4.3 รำคำประเมินทรัพย์สิน	หำกมีกำรได้มำ
หรือจ�ำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์หรือ
มีกำรตีรำคำทรัพย์สินใหม่	(ถ้ำมี)

ประเด็นท่ีควรระวัง เปิดเผย?

-	ผูล้งทนุ	(ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ถอืหุน้ในสดัส่วนทีม่ ี
นยัส�ำคญั	ควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้ใหญ่/	
เงือ่นไขกำรจ่ำยเงนิปันผล/	ขำดทนุสะสมท�ำให้จ่ำย
ปันผลไม่ได้/dilution	จำกหลกัทรพัย์แปลงสภำพ)

-	ผลกระทบต่อบรษิทัหรอืผูล้งทนุมำกน้อยเพยีงใด	 
เปิดเผยขนำดของผลกระทบไว้แล้วหรอืไม่

-	มลูค่ำทรพัย์สนิแต่ละประเภทตรงกับงบกำรเงนิหรอืไม่

-	เปิดเผยภำระผูกพันและวงเงินค�้ำประกัน	กรณี
น�ำทรัพย์สินไปวำงเป็นประกัน	แล้วหรือไม่

-	กรณีมีทรัพย์สินไม่ใช้ด�ำเนินงำนเป็นจ�ำนวนมำก	
มีนโยบำยด�ำเนินกำรกับทรัพย์สินดังกล่ำวอย่ำงไร

-	สรุปสำระส�ำคัญของสัญญำที่มีนัยส�ำคัญ
ต่อกำรประกอบธุรกิจ	เช่น	สัญญำเช่ำ	
สัญญำกำรใช้สิทธิประโยชน์	เป็นต้น

-	ม	ีhidden	asset	อืน่ทีย่งัไม่เปิดเผยหรือไม่

-	ผลกระทบต่อบรษิทั	หำกสทิธบิตัร	สมัปทำน	 
ลขิสทิธิ	์ฯลฯ	หมดอำย	ุเป็นอย่ำงไร

-	ได้เปิดเผยข้อมลู	เช่น	ประเภทอตุสำหกรรม	ระยะ
เวลำกำรลงทนุ	รปูแบบกำรลงทนุ/ร่วมทุน	เป็นต้น	
แล้วหรอืไม่
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ข้อที่ หัวข้อ/รายละเอียด เปิดเผย?

5 ข้อพพิาททางกฎหมาย

		-	ข้อพพิำททีบ่รษิทัหรอืบรษิทัย่อยเป็น 
คูค่วำมหรอืคูก่รณ	ีเฉพำะคดทีีย่งัไม่สิน้สดุ
และเป็นคดทีี่
				-	มผีลกระทบด้ำนลบต่อสนิทรพัย์	 
(สูงกว่ำ	5%	ของ	equity	หรือสงูกว่ำ	10% 
ของสนิทรพัย์หมนุเวยีนหำก	equity	
ตดิลบ)
				-	กระทบต่อกำรด�ำเนนิธรุกจิอย่ำงม ี
นยัส�ำคญั
				-	ไม่ได้เป็นคดทีีเ่กดิจำกกำรประกอบ
ธรุกจิโดยปกติ

-	ศำลทีก่�ำลงัพจิำรณำคด	ีวนัเริม่คด	ี
คูค่วำมและมลูคดคีวำมคบืหน้ำของคดี

-	กรรมกำร	ผูบ้รหิำร	หรอืผูท้ีเ่กีย่วข้อง
ทีเ่ป็นคูค่วำมกบับรษิทั

6 ข้อมลูทัว่ไปและข้อมลูส�าคญัอืน่

6.1 ข้อมลูทัว่ไป

-	ชือ่	ทีต่ัง้	สนญ.	ประเภทธรุกิจ	โทรศพัท์	
โทรสำร	จ�ำนวนและชนดิของหุน้ที่
จ�ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของนติบิคุคล
ทีบ่รษิทัถอืหุน้ตัง้แต่	10%	ขึน้ไป

-	ชือ่	ทีต่ัง้	โทรศพัท์	โทรสำรของบคุคล
อ้ำงองิอืน่	ๆ	เช่น	นำยทะเบยีนหลกัทรพัย์	
ผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู	้ผูส้อบบญัช	ีทีป่รกึษำ
กฎหมำย	ทีป่รกึษำหรอืผูจ้ดักำรภำยใต้
สญัญำกำรจดักำร

6.2 ข้อมลูส�ำคญัอืน่	ทีม่ผีลกระทบต่อกำร
ตดัสนิใจของผูล้งทนุ

ส่วนที ่2 การจดัการและการก�ากบัดแูลกจิการ

7 ข้อมลูหลกัทรพัย์และผูถ้อืหุน้

7.1 จ�ำนวนทนุจดทะเบยีนและทนุช�ำระแล้ว

(1) -	ทนุจดทะเบยีน/ทนุช�ำระแล้ว/จ�ำนวนหุน้

-	ชือ่ตลำดหลกัทรพัย์ทีจ่ดทะเบยีน

ประเด็นท่ีควรระวัง เปิดเผย?

-	เปิดเผยค่ำเสยีหำยทีอ่ำจเกดิขึน้หรือผลกระทบ
ต่อกำรด�ำเนนิงำนของบรษิทัแล้วหรอืไม่

-		หำกได้เปิดเผยข้อมลูส�ำคญัอืน่ต่อนกัวเิครำะห์	หรอื
กลุม่นกัลงทนุกลุม่อืน่	ขอให้น�ำมำเปิดเผยในแบบ	56-1	
ด้วย	เพือ่ให้ผูล้งทนุได้รบัข้อมลูทัว่ถงึกนั
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ข้อที่ หัวข้อ/รายละเอียด เปิดเผย?

(2) -	หุน้ประเภทอืน่ทีม่สีทิธหิรอืเงือ่นไข
แตกต่ำงจำกหุน้สำมญั	เช่น	หุน้บรุมิสทิธิ	
ให้อธบิำยจ�ำนวน	มลูค่ำ	และสทิธหิรอื
เงือ่นไขทีแ่ตกต่ำงจำกหุน้สำมญั

7.2 ผูถ้อืหุน้

(1) รำยชือ่ผูถ้อืหุน้ใหญ่

-	กลุม่ผูถ้อืหุน้สงูสดุ	10	รำยแรก	
จ�ำนวนและสดัส่วนกำรถอืหุน้	โดยนบัรวม
กำรถอืหุน้ของผูท้ีเ่กีย่วข้องและ
ผูท้ีอ่ยูภ่ำยใต้ผูม้อี�ำนำจควบคมุเดยีวกนั
เป็นกลุม่เดยีวกนั

-	กลุม่ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ทีโ่ดยพฤตกิำรณ์
มอีทิธพิลต่อกำรก�ำหนดนโยบำย	
กำรจดักำร	หรอืกำรด�ำเนนิงำนของบรษิทั
อย่ำงมนียัส�ำคญั

-	ชือ่บคุคลหรอืกลุม่บคุคลหลกัทีเ่ป็นผูถ้อื
หุน้ทีแ่ท้จรงิ	(ultimate	shareholder)	
และธรุกจิหลกัของบคุคลดงักล่ำว	ส�ำหรับ
กรณรีำยชือ่กลุม่ผูถ้อืหุน้ไม่แสดงถงึบคุคล
ทีเ่ป็นผูถ้อืหุน้ทีแ่ท้จรงิ	เช่น	holding	
company	หรอื	nominee	account

(2) หำกเป็น	holding	company	ให้แสดง
รำยชือ่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัย่อย
ทีป่ระกอบธรุกจิหลกัด้วย

(3) ข้อตกลงระหว่ำงผูถ้อืหุน้รำยใหญ่	
(shareholding	agreement)	
ในเรือ่งทีม่ผีลกระทบต่อกำรออกและ
เสนอขำยหลกัทรพัย์	หรอืกำรบรหิำรงำน
ของบรษิทั	และอธบิำยสำระส�ำคญั
ทีม่ผีลต่อกำรด�ำเนนิงำน

7.3 กำรออกหลกัทรพัย์อืน่

(1) กรณมีหีลกัทรพัย์แปลงสภำพ

ประเด็นท่ีควรระวัง เปิดเผย?

-	กรณผีูถ้อืหุน้ใหญ่เป็นนติบิคุคลทีไ่ม่แสดงถงึบคุคล
ทีเ่ป็นผูถ้อืหุน้ทีแ่ท้จรงิ	holding	company	
หรอื	nominee	account	ได้เปิดเผยรำยชือ่บคุคล
ทีเ่ป็นผูถ้อืหุน้ทีแ่ท้จรงิแล้วหรอืไม่

-	รำยชือ่ผูถ้อืหุน้มำจำกกำรปิดทะเบยีนล่ำสดุหรอืไม่	
(ไม่ควรปรำกฏรำยชือ่ศนูย์รบัฝำก	(TSD)	เป็นผูถ้อืหุน้

-	เฉพำะข้อตกลงทีบ่รษิทัเป็นผูร่้วมลงนำม
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ข้อที่ หัวข้อ/รายละเอียด เปิดเผย?

-	อธบิำยลกัษณะส�ำคญั	ประเภท	อำย	ุ
อตัรำและรำคำแปลงสภำพ	จ�ำนวนและ
มลูค่ำทีเ่สนอขำย	จ�ำนวนและมลูค่ำ 
ทีย่งัไม่ไถ่ถอน	วนัครบก�ำหนดไถ่ถอน	
หลกัประกนั	และเงือ่นไขทีส่�ำคญั	(เช่น	 
put-call	option	เป็นต้น)	และ	Rating

(2) กรณมีตีรำสำรหนี้

ให้อธบิำยลกัษณะส�ำคญั	ประเภท	จ�ำนวน	
มลูค่ำทีย่งัไม่ไถ่ถอน	วนัครบก�ำหนดไถ่ถอน	
หลกัประกนั	และเงือ่นไขทีส่�ำคญั	(เช่น	
put-call	option	เป็นต้น)	เงือ่นไข
กำรกูย้มื	และ	Rating

7.4 นโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผล

-	นโยบำยของบรษิทั

-	นโยบำยของบรษิทัย่อย

8. โครงสร้างการจดัการ

8.1 คณะกรรมกำร

-	รำยชือ่และต�ำแหน่งของกรรมกำร	
และผูม้อี�ำนำจควบคมุ	(ถ้ำม)ี

	-	ระบกุรรมกำรทีเ่ป็น	ID	หรอื	AC	หรอื
กรรมกำรชดุอืน่	(ถ้ำม)ี

-	จ�ำนวนครัง้ของกำรประชมุ	และจ�ำนวน
ครัง้ทีก่รรมกำรแต่ละรำยเข้ำร่วมประชมุ
ในปีทีผ่่ำนมำ

-	กรณเีป็น	holding	company	
ได้ระบขุ้อมลูกรรมกำรและ
ผูม้อี�ำนำจควบคมุของบรษิทัย่อยที่
ประกอบธรุกจิหลกั
			-	รำยช่ือกรรมกำรและผูมี้อ�ำนำจควบคมุ
			-	จ�ำนวนครัง้ของกำรประชมุ	และ
จ�ำนวนครัง้ทีก่รรมกำรแต่ละรำย
เข้ำร่วมประชมุในปีทีผ่่ำนมำ

ประเด็นท่ีควรระวัง เปิดเผย?

-	กรณแีต่งตัง้ทีป่รกึษำเพือ่ให้ควำมเห็นแก่	board	
หรอืผูบ้รหิำร	รวมถงึเข้ำร่วมประชมุ	board		
ขอให้ตรวจสอบขอบเขตอ�ำนำจของทีป่รกึษำดงักล่ำว
ว่ำเข้ำข่ำยเป็นผูม้อี�ำนำจควบคมุหรอืบรหิำรงำน
ในบรษิทัหรอืไม่	ถ้ำม	ีขอให้เปิดเผยรำยชือ่ทีป่รึกษำ
และขอบเขตอ�ำนำจให้ชดัเจน
-	เปิดเผยรำยชือ่ผูม้อี�ำนำจลงนำมแทนบรษิทั	และวธิี
กำรลงนำม	เช่น	ลงนำม	2	ท่ำน	เป็นต้น

-	คณุสมบตัขิองกรรมกำรอสิระและกรรมกำรตรวจสอบ
เป็นไปตำมทีป่ระกำศทีเ่กีย่วข้องก�ำหนดหรือไม่

-	หำกในระหว่ำงปีหรอืภำยหลงัวนัทีใ่นงบกำรเงนิ	มี
กำรเปลีย่นแปลงกรรมกำร	ควรเปิดเผยข้อมลูเพิม่
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ข้อที่ หัวข้อ/รายละเอียด เปิดเผย?

-	เอกสำรแนบข้อมลูเกีย่วกบัประวตัิ
ของกรรมกำรและผูม้อี�ำนำจควบคมุ
ของบรษิทัและบรษิทัย่อยทีป่ระกอบธรุกจิ
หลกั	(กรณเีป็น	holding	company)

8.2 ผูบ้รหิำร

-	รำยชือ่และต�ำแหน่งของผูบ้รหิำร	

-	organization	chart	

-	กรณเีป็น	holding	company	
ได้ระบขุ้อมลูผูบ้รหิำรของบรษิทัย่อย
ทีป่ระกอบธรุกจิหลกั
			-	รำยชือ่และต�ำแหน่งของผูบ้รหิำร	
			-	organization	chart

-	เอกสำรแนบข้อมลูเกีย่วกบัประวตัิ
ของผูบ้รหิำรของบรษิทัและบรษิทัย่อย
ทีป่ระกอบธรุกจิหลกั	(กรณเีป็น	holding	
company)

8.3 เลขำนกุำรบรษิทั

-	ชือ่เลขำนกุำรบรษิทั

-	เอกสำรแนบข้อมลูเกีย่วกบัประวตัิ
ของเลขำนกุำรบรษิทั

8.4 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้รหิำร

(1) ค่ำตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ

(ก) -	ค่ำตอบแทนของกรรมกำรบรษิทั
แต่ละรำยในปีทีผ่่ำนมำ
(เฉพำะค่ำตอบแทนในฐำนะกรรมกำร)

-	ลกัษณะค่ำตอบแทนของกรรมกำรบรษิทั

ประเด็นท่ีควรระวัง เปิดเผย?

-	หำกจ�ำนวนผูบ้รหิำรทีเ่ปิดเผยมำกกว่ำนยิำม
ทีป่ระกำศก�ำหนด	(4	ล�ำดบันบัต่อจำก	MD)	
ขอให้ระบวุ่ำผูบ้รหิำรรำยใดบ้ำงเป็นผูบ้รหิำร
ภำยใต้นยิำมดงักล่ำว
-	หำกในระหว่ำงปีหรอืภำยหลงัวนัทีใ่นงบกำรเงนิ	
มกีำรเปลีย่นแปลงผูบ้รหิำร	ควรเปิดเผยข้อมลูเพิม่

-	รำยชือ่และต�ำแหน่งผูบ้รหิำรสอดคล้องกบั	
organization	chart	หรอืไม่

-	หำกในระหว่ำงปีหรอืภำยหลงัวนัทีใ่นงบกำรเงนิ	
มกีำรเปลีย่นแปลงเลขำนกุำรบรษิทั	ควรเปิดเผย
ข้อมลูเพิม่

-	ได้เปิดเผยข้อมลูเลขำนกุำรบรษิทั	เช่น	หน้ำที่	
ควำมรบัผดิชอบ	ข้อมลูอืน่ทีเ่กีย่วข้อง	และประวตัิ
กำรอบรมทีเ่กีย่วข้อง	ในเอกสำรแนบแล้วหรอืไม่

-	เปิดเผยค่ำตอบแทนกรรมกำรเป็นรำยบคุคลหรอืไม่

-	เปิดเผยลกัษณะค่ำตอบแทนของกรรมกำรแล้วหรอืไม่
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ประเด็นท่ีควรระวัง เปิดเผย?

-	จ�ำนวนผูบ้รหิำรทีเ่ปิดเผยค่ำตอบแทนเป็นไปตำม
นยิำมทีป่ระกำศก�ำหนดหรอืไม่	และสอดคล้องกบั
จ�ำนวนผูบ้รหิำรทีเ่ปิดเผยตำม	organization	chart	
และรำยชือ่ผูบ้รหิำรหรอืไม่

ข้อที่ หัวข้อ/รายละเอียด เปิดเผย?

-	กรณกีรรมกำรอสิระของบรษิทั
เป็นกรรมกำรอสิระของบรษิทัใหญ่	
บรษิทัย่อย	หรอืบรษิทัย่อยล�ำดบัเดยีวกนั	
ให้แสดงค่ำตอบแทนรวมทีก่รรมกำรอิสระ
แต่ละรำยได้รบั

(ข) -	ค่ำตอบแทนรวมและจ�ำนวนรำย
ของกรรมกำรบรหิำรและผูบ้รหิำรทุกคน	
(ผูบ้รหิำร	4	รำยแรกนบัจำก	M.D.)

-	ลักษณะค่ำตอบเเทนของกรรมกำรบริหำร
เเละผูบ้รหิำร

-	หำกค่ำตอบแทนไม่สะท้อนค่ำตอบแทน
ทีแ่ท้จรงิ	(เช่น	แต่งตัง้ผูบ้รหิำรใหม่
จ�ำนวนมำกในปีปัจจบุนั)	ให้ประมำณ
ค่ำตอบแทนส�ำหรบัปีปัจจบุนัด้วย

-	กรณ	ีholding	company	ให้แสดงค่ำ
ตอบแทนและจ�ำนวนรำยของกรรมกำร
และผูบ้รหิำรทกุคนของบรษิทัย่อยทีเ่ป็น
ธรุกจิหลกั

2 ค่ำตอบแทนอืน่	(ถ้ำม)ี	(เช่น	ESOP	EJIP	
หรอืกองทนุส�ำรองเลีย้งชพี)	

8.5 บคุลำกร

-	จ�ำนวนพนกังำนทัง้หมด

-	จ�ำนวนพนกังำนในแต่ละสำยงำนหลกั

-	เหตผุล/นโยบำย	กรณมีกีำรเปลีย่นแปลง
จ�ำนวนพนกังำนอย่ำงมนียัส�ำคญั	หรอืมี
ข้อพพิำททำงด้ำนแรงงำน	(3	ปีทีผ่่ำนมำ)

-	ผลตอบแทนรวมและลกัษณะผล
ตอบแทนทีใ่ห้กบัพนกังำน

-	นโยบำยในกำรพฒันำพนกังำน

9 การก�ากบัดแูลกจิการ

ให้อธบิำยกำรด�ำเนนิกำรและกำรปฏบิตัิ
กำรเกีย่วกบักำรก�ำกบัดแูลกจิกำร
ในเรือ่งดงัต่อไปนี	้และหำกไม่ได้มกีำร
ปฏบิตัติำม	code	of	best	practices	
ของ	SET	ในเรือ่งใด	ให้ระบเุรือ่งทีไ่ม่
ปฏบิตัติำมและแสดงเหตผุลประกอบด้วย

9.1 นโยบำยกำรก�ำกบัดแูลกจิกำร
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ข้อที่ หัวข้อ/รายละเอียด เปิดเผย?

9.2 คณะกรรมกำรชดุย่อย

(1) โครงสร้ำงกรรมกำรบรษิทั	

-	โครงสร้ำงกรรมกำรบรษิทั	(มคีณะกรรมกำร
ชดุย่อยทัง้หมดกีช่ดุ/อะไรบ้ำง)

-	ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที/่รำยชือ่ของ
กรรมกำรแต่ละชดุ

-	รำยชือ่กรรมกำรตรวจสอบทีม่คีวำมรู้
และประสบกำรณ์ในกำรสอบทำน
งบกำรเงนิและประสบกำรณ์
ในกำรสอบทำนงบกำรเงนิของ
กรรมกำรรำยดงักล่ำว

9.3 กำรสรรหำกรรมกำรและผูบ้รหิำรระดบั
สงูสดุ

(1) กรรมกำรอสิระ

-	หลกัเกณฑ์กำรคดัเลอืกกรรมกำรอสิระ
(คณุสมบตั/ิกระบวนกำรสรรหำ)

-	หำกกรรมกำรอสิระมคีวำมสมัพนัธ์ทำง
ธรุกจิหรอืให้บรกิำรทำงวิชำชพี	หรอืบคุคล
ทีไ่ด้รบัแต่งตัง้เป็นกรรมกำรอสิระ	
ในระหว่ำงปีมหีรอืเคยมคีวำมสมัพนัธ์
ทำงธรุกจิหรอืกำรให้บรกิำรทำงวชิำชพี 
ในมลูค่ำเกนิกว่ำหลกัเกณฑ์ก�ำหนด		
ให้เปิดเผย

-	ลกัษณะควำมสมัพนัธ์ทำงธรุกจิและกำร
ให้บรกิำรทำงวชิำชพี

-	เหตผุลและควำมจ�ำเป็นทีย่งัคงหรอืแต่ง
ตัง้ให้บคุคลดงักล่ำวเป็นกรรมกำรอสิระ

-	ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรบรษิทั	(เหตุ
ใดจงึไม่มผีลกระทบต่อกำรปฏบิตัหิน้ำที่
และกำรให้ควำมเหน็ทีเ่ป็นอสิระ)

(2) กำรสรรหำกรรมกำรและผูบ้รหิำรระดับสงูสดุ

-	วธิกีำรคดัเลอืกกรรมกำร

-	จ�ำนวนกรรมกำรทีม่ำจำกผูถ้อืหุ้น
รำยใหญ่แต่ละกลุม่	(ถ้ำม)ี

-	สทิธขิองผูล้งทนุรำยย่อยในกำรแต่งตัง้
กรรมกำร

-	วธิกีำรคดัเลอืกผูบ้รหิำรระดบัสงูสุด

ประเด็นท่ีควรระวัง เปิดเผย?
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9.4 กำรก�ำกับดูแลกำรด�ำเนินงำนของ
บริษัทย่อยและบริษัทร่วม

(1) -	กลไกในกำรก�ำกับดูแลกำรจัดกำรและ
รับผิดชอบกำรด�ำเนินงำนในบริษัทย่อย
และบริษัทร่วมที่อนุมัติโดยคณะกรรมกำร

-	กำรส่งตัวแทนของบริษัทไปเป็น
กรรมกำร	ผู้บริหำร	ตำมสัดส่วนกำร
ถือหุ้น	

-	ระเบียบปฏิบัติหรือข้อก�ำหนดของบริษัท
ในกำรส่งตัวแทนเป็นกรรมกำรหรือ
ผู้บริหำรจะต้องได้รับมติเห็นชอบ
จำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท

-	ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิด
ชอบของกรรมกำรและผู้บริหำรที่เป็น
ตัวแทนของบริษัทในกำรก�ำหนดนโยบำย
ที่ส�ำคัญ
		-	มีขั้นตอนหรือวิธีกำรปฏิบัติในกำรออก
เสียงในวำระส�ำคัญต่ำงๆ	ของบริษัทย่อย
หรือบริษัทร่วม	อย่ำงไร
		-	ขัน้ตอนหรอืวธิปีฏบัิตไิด้รบัควำมเห็นชอบ
จำกคณะกรรมกำรบริษัท

-	กลไกก�ำกบัดแูลบรษิทัย่อยหรอืบรษิทั
ร่วมในเรือ่ง	ดงัต่อไปนี้

		-	กำรเปิดเผยข้อมลูฐำนะกำรเงนิ
และผลกำรด�ำเนนิงำน

		-	กำรท�ำรำยกำรกับบคุคลทีเ่กีย่วโยง

		-	กำรได้มำหรอืจ�ำหน่ำยไปซึง่สนิทรพัย์

		-	กำรท�ำรำยกำรอ่ืนทีส่�ำคญั

-	ระบบกำรควบคมุภำยในของบรษิทัย่อย
ทีป่ระกอบธรุกจิหลกั	มคีวำมเหมำะสม
และรดักมุเพยีงพอ

-	กลไกอืน่ในกำรก�ำกับดแูลอืน่	เช่น	
กำรเพิม่-ลดทนุ	กำรเลกิบรษิทัย่อย

-	กรณ	ีholding	company	ระบดุ้วยว่ำ
กลไกในกำรก�ำกับดแูลบรษิทัย่อยหรือ
บรษิทัร่วมเป็นไปตำม	(1)	ทกุข้อ

ประเด็นท่ีควรระวัง เปิดเผย?

-	กำรส่งตวัแทนเข้ำไปเป็นกรรมกำรในบรษิทัย่อยหรอื
บรษิทัร่วมอย่ำงน้อยเป็นไปตำมสดัส่วนกำรถอืหุน้และ
ได้รบัมตจิำกทีป่ระชมุคณะกรรมกำร
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ข้อที่ หัวข้อ/รายละเอียด เปิดเผย?

(2) เปิดเผยข้อตกลงระหว่ำงบรษิทักบัผูถ้อืหุน้
อืน่ในกำรบรหิำรจดักำรบรษิทัย่อยและ
บรษิทัร่วม	(shareholders’	agreement)	
(ถ้ำม)ี		

9.5 กำรดแูลเรือ่งกำรใช้ข้อมลูภำยใน

-	นโยบำยและวธิกีำรดแูลกรรมกำร
และผูบ้รหิำรในเรือ่ง
			-	กำรน�ำข้อมลูภำยในไปใช้เพือ่
ประโยชน์ส่วนตน
			-	กำรซือ้ขำยหลกัทรพัย์ในช่วง	1	เดอืน
ก่อนทีง่บกำรเงนิจะเผยแพร่ต่อสำธำรณชน

-	มำตรกำรลงโทษ

9.6 ค่ำตอบแทนของผูส้อบบญัชี

-	ค่ำตอบแทนจำกกำรสอบบญัช	ี(audit	fee)

-	ค่ำบรกิำรอืน่	(non-audit	fee)

9.7 กำรปฏบิตัติำม	code	of	best	practices	
ของ	SET	

-	กำรปฏบิตั/ิไม่ปฏบิตัติำม	code	of	best	
practices	ของ	SET

-	ระบเุรือ่งทีไ่ม่ปฏบิตัติำม	code	of	best	
practices	และเหตผุลของกำรไม่ปฏบิตัิ
ตำมด้วย

10. Corporate Social Responsibilities 
: CSR

-	เปิดเผยนโยบำยและกำรด�ำเนนิงำนของ
บรษิทัและบรษิทัย่อยทีแ่สดงถงึ
ควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม	สิง่แวดล้อม	
เพือ่ควำมยัง่ยนืของกจิกำรและสงัคม
โดยรวม	โดยแยกเป็น
-	CSR	in	process
-	CSR	after	process	(เปิดเผยแยกจำก	
CSR	in	process)

ประเด็นท่ีควรระวัง เปิดเผย?

เปิดเผยเฉพำะบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมทีม่นียัส�ำคญั
ต่อกำรด�ำเนนิงำนของกลุม่บรษิทัและเป็นข้อตกลงทีม่ี
ผลอย่ำงมสีำระส�ำคญัต่อกำรบรหิำรงำน	หรอืมอี�ำนำจ
ควบคมุ	หรอืกำรแบ่งผลตอบแทนนอกเหนอืจำกผล
ตอบแทนตำมสดัส่วนกำรถอืหุน้ปกติ

-	แยกประเภทกำรให้บรกิำรระหว่ำงค่ำตอบแทนทีจ่่ำย
แล้ว	และค่ำตอบแทนทีต้่องจ่ำยในอนำคตแล้วหรอืไม่

-	ได้ใช้แบบประเมนิตนเองส�ำหรับกำรปฏบิตัติำม	
code	of	best	practices	ของ	SET	ประกอบกำรจดัท�ำ
กำรเปิดเผยข้อมลูหรอืไม่

-	แยกกำรเปิดเผย	CSR	after	process	
ออกจำก	CSR	in	process	แล้วหรอืไม่
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กำรเลอืกเรือ่งทีจ่ะด�ำเนนิกำรและน�ำมำ
เปิดเผย
-	เลอืกเรือ่งทีด่�ำเนนิกำรอยูแ่ล้วและน�ำมำ
เปิดเผยได้	หรอื
-	เลอืกเรือ่งทีส่�ำคญัหรอืทีม่คีวำมเสีย่งที่
มนียัส�ำคญัต่อกำรด�ำเนนิธรุกจิของบรษิทั	
และน�ำมำก�ำหนดเป็นเป้ำหมำยเชงิกลยทุธ์
ในกำรด�ำเนนิงำนและเปิดเผยควำมคบืหน้ำ 
ในกำรด�ำเนนิกำร

รปูแบบกำรเปิดเผยข้อมลู
-	เปิดเผยไว้ในหวัข้อ	CSR	ในแบบ	56-1
-	อ้ำงองิไปยงัรำยงำนทีเ่กีย่วข้องและ
เปิดเผยไว้ในเวบ็ไซต์
-	เปิดเผยสำระส�ำคญัรวมกบัข้อมลูอืน่	ๆ

10.1 นโยบำยภำพรวม

-	อธบิำยนโยบำยของคณะกรรมกำร 
ทีใ่ห้มกีำรด�ำเนนิธรุกจิ	ตำมหลกักำร	CSR	
8	ข้อ	ของ	SET	โดยระบวุสิยัทศัน์	ภำรกจิ	
กลยทุธ์ทีน่�ำไปสูค่วำมยัง่ยนืไว้ด้วย	

10.2 กำรด�ำเนนิงำนและกำรจดัท�ำรำยงำน

(1)	 กระบวนกำรจดัท�ำรำยงำน

-	อธบิำยกำรก�ำหนดหลกักำร	และกลุม่ผูม้ี
ส่วนได้เสยีทีบ่รษิทัให้ควำมส�ำคญั

-	อธบิำยมำตรฐำนกำรเปิดเผยข้อมลูทีใ่ช้		
กรณบีรษิทัได้ด�ำเนนิกำรและจดัท�ำ
รำยงำนตำมมำตรฐำนสำกล	ให้ระบุชือ่	
องค์กร	หรอืมำตรฐำนสำกล

 

(2)	 กำรด�ำเนนิงำน

-	เปิดเผยวธิกีำรด�ำเนนิงำนตำมนโยบำย	
CSR	in	process		ว่ำ	เป็นไปด้วยควำม
เป็นธรรม	กำรรกัษำสิง่แวดล้อม	
กำรป้องกนักำรมส่ีวนร่วมกบั
กำรคอร์รปัชัน่		กำรเคำรพสทิธขิองผูม้ี
ส่วนได้เสยี	อย่ำงไร	ดงันี้
		-	กำรประเมนิควำมเสีย่ง
		-	กำรก�ำหนดแนวปฏบิตัิ
		-	กำรสือ่สำรกบัพนกังำนและลกูจ้ำง
		-	กำรตรวจสอบกำรปฏบิตัิ		
		-	ข้อมลูตวัชีว้ดักำรด�ำเนนิกำร	(ถ้ำม)ี

ประเด็นท่ีควรระวัง เปิดเผย?

วธิกีำรด�ำเนนิงำนตำมนโยบำย	CSR	เช่น	
กำรออกแบบผลติภณัฑ์	กำรจดัหำวตัถดุบิ	
กำรออกแบบกระบวนกำรผลติ	กำรปฏบิตัิ
ต่อพนกังำนงำนลกูจ้ำง	กำรแข่งขนั	เป็นต้น	
ซึง่ต้องเป็นไปด้วยควำมเป็นธรรม	กำรรกัษำสิง่แวดล้อม	
กำรป้องกนักำรมส่ีวนร่วมกบักำรคอร์รปัช่ัน		
กำรเคำรพสทิธขิองผูม้ส่ีวนได้เสยี	
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10.3 กำรด�ำเนนิธรุกจิทีม่ผีลกระทบต่อ	CSR

(1) -	หำกมกีำรด�ำเนนิงำนของบรษิทัและ
บรษิทัย่อยทีถ่กูตรวจสอบหรอือยูร่ะหว่ำง
ถกูตรวจสอบโดยหน่วยงำนทีม่อี�ำนำจ
หน้ำทีว่่ำ	กำรด�ำเนนิงำนของบรษิทัหรอื
บรษิทัย่อยมกีำรฝ่ำฝืนกฎหมำยในเรือ่ง
เกีย่วกบัหลกักำร	8	ข้อ	อย่ำงมนียัส�ำคญั	
ได้เปิดเผย
		-	ข้อเทจ็จรงิ
		-	เหตผุล	และผลกระทบ	
		-	กำรแก้ไข	และแนวทำงตรวจสอบป้องกัน

(2) -	อธบิำยกำรด�ำเนนิธรุกจิของบริษทั 
หรอืบรษิทัย่อยถกูกล่ำวหำว่ำ	มผีลกระทบ
ด้ำนลบต่อสงัคม	สิง่แวดล้อม	หรอืไม่เป็นไป 
ตำมหลกักำร	8	ข้อ	โดยเฉพำะกรณทีี่
ปรำกฏเป็นข่ำวต่อสำธำรณชน	และเป็น
กรณทีีอ่ำจกระทบต่อกำรประกอบธรุกจิ	
ชือ่เสยีง	หรอืควำมน่ำเชือ่ถอื	
อย่ำงมนียัส�ำคญั	ได้เปิดเผย
		-	ข้อเทจ็จรงิ
		-	เหตผุล	และผลกระทบ	
		-	กำรแก้ไข	และแนวทำงตรวจสอบ
ป้องกนั

10.4 CSR after process

-	อธบิำยกจิกรรม	CSR	after	process	
ในปีทีผ่่ำนมำ

10.5 การป้องกนัการมส่ีวนเกีย่วข้องกบั
การคอร์รปัชัน่

-	เปิดเผยเรือ่งนีแ้ยกออกจำกหวัข้อ	CSR

(1) นโยบำยกำรป้องกนักำรมส่ีวนเกีย่วข้อง
กบักำรคอร์รปัชัน่

-	มตแิละนโยบำยของคณะกรรมกำร
ในเรือ่งกำรด�ำเนนิธรุกจิทีจ่ะไม่มส่ีวน
เกีย่วข้องกบักำรคอร์รปัชัน่	และขอบเขต
กำรด�ำเนนิกำร

ประเด็นท่ีควรระวัง เปิดเผย?

-	หำกเป็นเรือ่งทีอ่ยูร่ะหว่ำงกำรพจิำรณำในชัน้ศำล	
บรษิทัสำมำรถอ้ำงองิไปยงัหวัข้อข้อพพิำททำงกฎหมำย

-	บรษิทัสำมำรถอ้ำงองิไปยงัข้อมลูหรอืเอกสำร
ทีเ่ปิดเผยในเวบ็ไซต์ของบรษิทักไ็ด้
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-	หำกคณะกรรมกำรยังไม่มีมติและ
นโยบำยในเร่ืองดังกล่ำว	ได้เปิดเผย
มติคณะกรรมกำรถึงกำรรับทรำบ
หน้าที่ดูแลให้บริษัทปฏิบัติให้เป็นไป
ตำมกฎหมาย  

-	คณะกรรมกำรมกีำรทบทวน	
ควำมเหมำะสมของนโยบำยอย่ำงน้อยทกุปี

-	กำรประกำศเจตนำรมณ์เข้ำร่วม 
กบัองค์กรทีเ่กีย่วข้อง	เช่น	กำรเข้ำร่วม
โครงกำรแนวร่วมปฏบิติัของภำคเอกชนไทย
ในกำรต่อต้ำนทจุรติ	(Collective	 
Anti-Corruption	:	CAC)	หรอื
คณะกรรมกำรบรษิทัมเีจตนำรมณ์
ทีจ่ะด�ำเนนิกำรเพือ่ต่อต้ำนกำรคอร์รปัชัน่
ในสงัคม

(2) กำรด�ำเนนิกำร

-	ให้ระบเุรือ่งทีไ่ด้ด�ำเนนิกำรไปแล้ว 
ตำมนโยบำยป้องกนักำรคอร์รปัชัน่	
ในเรือ่งดงัต่อไปนี้
(1)	กำรประเมนิควำมเสีย่งธรุกจิ
(2)	กำรก�ำหนดแนวปฏบิตั	ิ
(3)	กำรสือ่สำรและผกึอบรมแก่พนกังำน
(4)	กำรตดิตำมประเมนิผล
(5)	มกีำรสอบทำนควำมครบถ้วน 
เพยีงพอของกระบวนกำรทัง้หมดจำกคณะ
กรรมกำรตรวจสอบหรอืผูส้อบบัญชีที่
ส�ำนกังำนให้ควำมเหน็ชอบ

11 การควบคมุภายในและการบรหิารจดัการ
ความเสีย่ง

11.1 -	สรปุควำมเหน็ของคณะกรรมกำรบรษิทั
เกีย่วกบั
			-	ควำมเพยีงพอและควำมเหมำะสม
ของระบบควบคมุภำยใน
			-	กำรจัดให้มบีคุลำกรอย่ำงเพยีงพอ
			-	กำรติดตำมควบคมุกำรด�ำเนนิงำน
ว่ำสำมำรถป้องกนัทรพัย์สนิของบรษิทั
หรอืบรษิทัย่อยจำกกำรทีก่รรมกำรหรอื
ผูบ้รหิำรน�ำไปใช้โดยมชิอบหรอืโดยไม่มี
อ�ำนำจหรอืไม่
			-	มข้ีอบกพร่องเกีย่วกบัระบบควบคมุ
ภำยในในเรือ่งใดบ้ำง	แก้ไขเสรจ็สิน้แล้ว
หรอืไม่	เพรำะเหตใุด

ประเด็นท่ีควรระวัง เปิดเผย?

-	หำกเข้ำร่วมโครงกำรต่อต้ำนคอร์รปัชัน่ทีก่�ำหนดให้
ต้องมกีระบวนกำรในท�ำนองเดยีวกัน	บรษิทัสำมำรถ
เปิดเผยกำรด�ำเนนิกำร	หรอื	ควำมคบืหน้ำ
ในกำรด�ำเนนิกำร	ด้วยกำรอ้ำงองิกำรด�ำเนนิกำร
ตำมโครงกำรนัน้ได้

-	กรณผีูส้อบบญัชหีรอืผูต้รวจสอบภำยในมข้ีอสงัเกต
เกีย่วกบัข้อบกพร่องของระบบควบคมุภำยใน	บรษิทั
ได้สรปุข้อสงัเกตดงักล่ำวและด�ำเนนิกำรปรบัปรุงแก้ไข
หรอืไม่	อย่ำงไร
-	ให้คณะกรรมกำรบรษิทัใช้แบบประเมนิของส�ำนกังำน
ประกอบกำรประเมนิควำมเพยีงพอของระบบ
กำรควบคมุภำยในของบรษิทั
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ข้อที่ หัวข้อ/รายละเอียด เปิดเผย?

11.2 -	ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ต่ำงจำกควำมเหน็ของคณะกรรมกำร
บรษิทั

-	ข้อสงัเกตของผูส้อบบญัชเีกีย่วกบักำร
ควบคมุภำยใน

-	แนบรำยงำนของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ

11.3 ข้อมลูหวัหน้ำงำนตรวจสอบภำยในและ
หวัหน้ำงำนก�ำกบัดแูลกำรปฏบิตังิำน

(1) -	ระบชุือ่ผูด้�ำรงต�ำแหน่งหวัหน้ำงำน
ตรวจสอบภำยในของบรษิทั	

-	ระบชุือ่ผูด้�ำรงต�ำแหน่งหวัหน้ำงำนก�ำกบั
ดแูลกำรปฏบิตังิำนของบรษิทั	
(compliance)	(ถ้ำม)ี

-	หำกบรษิทัใช้บรกิำรหน่วยงำนภำยนอก	
(outsource)	ระบุ
			-	ชือ่บรษิทัหรอืชือ่นติบิคุคลที่	
outsource	
			-	ชือ่บคุคลทีไ่ด้รบัมอบหมำยจำกกจิกำร
ทีส่งักดั

-	แนบประวตัผิูด้�ำรงต�ำแหน่งหวัหน้ำงำน
ตรวจสอบภำยในและผูด้�ำรงต�ำแหน่ง
หวัหน้ำงำนก�ำกบัดแูลกำรปฏบิตังิำน
ของบรษิทั	(ถ้ำม)ี

(2) -	ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจ
สอบว่ำ	ได้ดแูลให้ผูด้�ำรงต�ำแหน่งหวัหน้ำ
งำนตรวจสอบภำยในม	ีวฒุกิำรศกึษำ	
ประสบกำรณ์	กำรอบรม	ทีเ่หมำะสมเพยีง
พอกบักำรปฏบิตัหิน้ำทีด่งักล่ำว 
แล้วหรอืไม่	อย่ำงไร

(3) -	แนวปฏบิตัเิกีย่วกบักำรแต่งตัง้	ถอดถอน	
และโยกย้ำยผูด้�ำรงต�ำแหน่งหวัหน้ำงำน
ตรวจสอบภำยใน	ต้องได้รบัอนมุตัิ
จำกคณะกรรมกำรตรวจสอบหรอืไม่		
-	ถ้ำไม่ใช่	มแีนวปฏบิตัทิีเ่กีย่วข้องของ
บรษิทัในกรณดีงักล่ำวอย่ำงไร	

ประเด็นท่ีควรระวัง เปิดเผย?

-	เปิดเผยประวตัเิกีย่วกบักำรศึกษำ	ประสบกำรณ์	
และกำรอบรม	และหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบ	
(ส�ำหรบัหวัหน้ำงำนก�ำกบัดแูลกำรปฏิบตังิำน)
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ข้อที่ หัวข้อ/รายละเอียด เปิดเผย?

12 รายการระหว่างกนั

-	อธบิำยลกัษณะรำยกำรทีผ่่ำนมำ	
และนโยบำยในกำรท�ำรำยกำร

(1) รำยละเอยีดรำยกำรระหว่ำงกนักบับคุคล
ทีม่คีวำมขดัแย้ง

-	ชือ่กลุม่บคุคลทีม่คีวำมขดัแย้ง

-	ลกัษณะควำมสมัพนัธ์

-	ข้อมลูรำยกำรระหว่ำงกนั	เช่น	ลกัษณะ	
ปรมิำณ	เงือ่นไข	มลูค่ำ

-	รำคำประเมนิ	/	อัตรำค่ำเช่ำ	ทีป่ระเมนิ
โดยบคุคลที	่3	หรอืแสดงได้ว่ำเป็นรำคำ
ทีเ่ป็นธรรม

	(2) ควำมจ�ำเป็นและควำมสมเหตสุมผลของ
รำยกำรระหว่ำงกนั

-	เป็นประโยชน์สงูสดุของบรษิทัหรอืไม่	
อย่ำงไร

-	ควำมเหน็ของกรรมกำรอสิระทีแ่ตกต่ำง
จำกมตคิณะกรรมกำร	(ถ้ำม)ี

(3) นโยบำยหรอืแนวโน้มกำรท�ำรำยกำร
ระหว่ำงกนัในอนำคต	และกำรปฏบัิตติำม
ข้อผกูพนัทีบ่รษิทัให้ไว้ในหนงัสอืชีช้วน

(4) เหตผุลทีบ่คุคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแย้งถอืหุน้
ในบรษิทัย่อย	บรษิทัร่วม	เกนิกว่ำ	10%	
แทนกำรถอืหุน้ของบรษิทัโดยตรง

ประเด็นท่ีควรระวัง เปิดเผย?

-	ระบรุำยชือ่บคุคลทีท่�ำรำยกำรในแต่ละรำยกำรหรอืไม่

-	เปิดเผยลกัษณะควำมสมัพนัธ์ชดัเจนหรือไม่	เช่น	เป็น
ญำตขิองใคร	เกีย่วข้องกนัอย่ำงไร		ถอืหุน้ในบรษิทัและ
บรษิทัทีเ่กีย่วข้องสดัส่วนเท่ำใด	เป็นกรรมกำรในบรษิทั
หรอืบรษิทัทีเ่กีย่วข้องหรอืไม่	เป็นต้น

-	รำยกำรทีท่�ำและยอดคงค้ำงทีเ่ปิดเผยสอดคล้องกบั
ข้อมลูทีเ่ปิดเผยในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงนิหรอืไม่

-	นโยบำยรำคำสะท้อนให้เหน็ว่ำเป็นรำคำตลำด	หรือ
เป็นรำคำที	่fair	กบัผูถ้อืหุน้ทกุรำย	หรอืไม่

-	กรณกีำรให้กูย้มืหรอืกูย้มืเงนิ	เปิดเผย	movement	
หรอืไม่

-	กรณทีีอ้่ำงองิข้อมลูจำกหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงนิ	
ขอให้ตรวจสอบข้อมลูทีเ่ปิดเผยในหมำยเหตุฯ	ว่ำ
ชดัเจนครบถ้วน	ตำมทีก่�ำหนดในแบบ	56-1	แล้ว
หรอืไม่	เช่น	ลกัษณะควำมสมัพนัธ์	หรือนโยบำยรำคำ
ว่ำเป็นไปตำมรำคำตลำดหรอืไม่		หรอืรำยกำรทีท่�ำ
(เป็นรำยได้หรอืค่ำใช้จ่ำยประเภทใด)	เป็นต้น		
หำกยงัไม่ชดัเจน	ให้เปิดเผยเพิม่เตมิในแบบ	56-1	
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ข้อที่ หัวข้อ/รายละเอียด เปิดเผย?

ส่วนที ่3 ฐานะการเงนิและผลการด�าเนนิงาน

13 ข้อมลูทางการเงนิทีส่�าคญั

ข้อมลูทำงกำรเงนิโดยสรปุ	(เปรยีบเทยีบ	3	
ปีทีผ่่ำนมำ)

-	ตำรำงสรปุงบกำรเงนิ/งบกำรเงนิรวม

-	อตัรำส่วนทำงกำรเงนิทีส่�ำคญั

-	กำรจดัท�ำประมำณกำร	(โดยสมคัรใจ)

-	แสดงสมมตฐิำนและค�ำอธบิำยให้ชดัเจน

14 การวเิคราะห์และค�าอธบิายของฝ่าย
จดัการ (MD&A)

(	ให้จดัท�ำตำม	checklist	แบบสอบทำน
กำรเปิดเผยข้อมลู	MD&A	ตำมภำคผนวก	8)

              การรบัรองความถกูต้องของข้อมลู

															-	กรรมกำรผูม้อี�ำนำจลงนำม
																	ผกูพนับรษิทั	ลงลำยมอืชือ่รบัรอง

ประเด็นท่ีควรระวัง เปิดเผย?

					-	เป็นกรรมกำรผูม้อี�ำนำจลงนำมผกูพนั
							ตำมหนงัสอืรบัรองบรษิทั
					-	เสนอให้คณะกรรมกำรบรษิทัพจิำรณำ
							ก่อนส่งให้ส�ำนกังำน
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 ข้อแนะน�าการเปิดเผยข้อมูลธุรกิจเหมืองแร่

 เนื่องจากธุรกิจเหมืองแร่เป็นธุรกิจที่มีลักษณะเฉพาะ ซ่ึงต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีค�าศัพท ์

เฉพาะเก่ียวกับธุรกิจการท�าเหมืองแร่ และค�าศัพท์ทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับธรณีวิทยา รวมทั้งต้องอาศัย 

การประมาณการปริมาณส�ารองแร่โดยผู้เช่ียวชาญ เพื่อประกอบการตัดสินใจด�าเนินการเหมืองในเชิงพาณิชย์   

ดังนั้น เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับข้อมูลเพียงพอต่อการตัดสินใจ บริษัทที่ท�าธุรกิจเหมืองแร่จึงควรอธิบายข้อมูลอย่างน้อย 

ในเรื่องดังต่อไปนี้ ด้วย

 1.  ข้อมูลเกี่ยวกับประทานบัตร และสิทธ์ิในการประกอบธุรกิจเหมืองแร่

  1.1  อธิบายความหมายของประทานบัตร อาชญาบัตรพิเศษ  

  1.2   แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับสัมปทาน/ประทานบัตร เช่น วันหมดอายุ  เงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติ 

เพื่อรักษาสิทธิ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแผนที่ต้ังของเหมือง/พ้ืนที่ได้รับประทานบัตรซ่ึงต้องสอดคล้องกัน

   กรณีขอประทานบัตรใหม่หรือต่ออายุ ควรอธิบายขั้นตอนและเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติ ระยะเวลาที่

คาดว่าจะได้รับประทานบัตรใหม่หรือได้รับต่ออายุ  (ถ้าสามารถเปิดเผยได้)

 2.  ข้อมูลเกี่ยวกับการด�าเนินการของเหมือง 

  2.1 แสดงข้อมูลเกี่ยวกับโรงงาน เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ที่ ใช ้ในการท�าเหมือง เช ่น มูลค ่า  

อายุการใช้งาน เป็นต้น

  2.2 กรณีที่มีการชะลอการด�าเนินการในพื้นที่ใด ขอให้ระบุสาเหตุที่ชะลอ ระยะเวลาที่ชะลอ  

และผลกระทบ เช ่น ชะลอการขุดเหมืองทองค�าเนื่องจากราคาทองตกต�่าจนราคาขายไม่คุ ้มกับต้นทุน 

ในการด�าเนินการ เป็นต้น 

  2.3 หากมีการขุดเจาะพ้ืนท่ีเพื่อประเมินปริมาณส�ารองแร่ตามมาตรฐานต่าง ๆ เช่น  JORC  ควร 

เปิดเผยความคืบหน้าในการส�ารวจหรือพัฒนาที่ชัดเจน หากมีการชะลอการด�าเนินการ  ควรระบุข้อมูลเช่นเดียวกับ 

ข้อ 2.1 ด้วย

 3.  ข้อมูลเกี่ยวกับธรณีวิทยาและปริมาณแร่ส�ารอง

  3.1  เปิดเผยข้อมูลการประมาณการปริมาณแร่ส�ารองที่ตรวจสอบแล้ว (proven หรือ measured)  

 และปริมาณแร่ส�ารองที่บ่งชี้ (probable หรือ indicated)  พร้อมทั้งระบุที่มาของข้อมูล เช่น วันที่ของรายงาน 

 ผู้จัดท�ารายงาน (ระบุความสัมพันธ์กับบริษัท เช่น พนักงาน ผู้เช่ียวชาญอิสระ เป็นต้น) 

  3.2.  อธบิายความหมายของศพัท์ส�าคญัทางเทคนคิทีเ่กีย่วข้องกับธรณวิีทยา และค�าศพัท์เฉพาะเกีย่วกบั 

ธุรกิจการท�าเหมืองแร่ เช่น cut-off grades, strip ratio  เป็นต้น ประกอบการท�าความเข้าใจของผู้ลงทุน

ภาคผนวก 2
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สรุปเกณฑ์การพิจารณาขนาดของบริษัทที่ประกอบธุรกิจ
โดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (holding company) 

 

	 บริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยกำรถือหุ้นในบริษัทอื่น	 (“holding	 company”)	 และไม่มีกำรประกอบธุรกิจ 

อย่ำงมีนัยส�ำคัญเป็นของตนเองต้องมีขนำดของบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก	 เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของประกำศ

ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรก�ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลักทรัพย์ว่ำด้วยกำรพิจำรณำขนำดของบริษัทในส่วนทีเ่ก่ียวกบั 

กำรอนุญำตให้บริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยกำรถือหุ้นในบริษัทอื่น	 (holding	 company)	 เสนอขำยหุ้นที่ออกใหม ่

(ประกำศส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ที่	สจ.	20/2555	เร่ือง	กำรพิจำรณำขนำด 

ของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับกำรอนุญำตให้บริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยกำรถือหุ้นในบริษัทอื่น	 (holding	 company) 

	เสนอขำยหุ้นที่ออกใหม่)	สรุปได้ดังนี้

	 1.	 มีขนำดของบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักทุกบริษัทรวมกัน	 เม่ือเปรียบเทียบกับขนำดของบริษัทจดทะเบียน 

มีสัดส่วนไม่น้อยกว่ำร้อยละเจ็ดสิบห้ำ	 ทั้งนี้	 เฉพำะขนำดของบริษัทย่อยต้อง	 มีสัดส่วนไม่น้อยกว่ำร้อยละยี่สิบห้ำ

ของขนำดของบริษัทจดทะเบียน

	 2.		มีกำรลงทุนในบริษัทอื่นซึ่งไม่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก	 โดยขนำดของบริษัทอื่นดังกล่ำวทุกบริษัท 

รวมกันมีสัดส่วนไม่เกินร้อยละยี่สิบห้ำของขนำดของบริษัทจดทะเบียน

	 โดยมีหลักเกณฑ์กำรค�ำนวณขนำดดังกล่ำวตำมตำรำงด้ำนล่ำงนี้

ภาคผนวก 3
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105ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์เเละตลำดหลักทรัพย์

 ตัวอย่างปัจจัยความเสี่ยง 
 

1. ความเส่ียงในการประกอบธุรกิจ

ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงนโยบายรัฐบาล ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ 

 บริษัทมีการประกอบธุรกิจหลักประเภท………………ซ่ึงในปีที่ผ่านมามีรายได้................บาท หรือคิดเป็น 

สัดส่วนร้อยละ..........ความสามารถในการเติบของธุรกิจดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับนโยบายและการบริหารงานทางด้าน 

……………ของรัฐบาลในแต่ละสมัย  โดยการเปลี่ยนแปลงนโยบายด้าน…….........รวมถึงการออกกฎระเบียบ  

และข้อบังคับ เช่น ……………อาจจะส่งผลกระทบต่อการลงทุน และการขยายกิจการของบริษัท  ซึ่งจะท�าให้บริษัท

จะมีรายได้และก�าไรที่ลดลงได้  

 ทัง้นี ้บรษิทัได้ด�าเนนิการบรหิารจัดการความเสีย่งนี ้โดยวิเคราะห์นโยบายด้าน…………ของรฐับาลและผลกระทบ 

ต่อบรษิทั  และมกีารวางแผนรองรับการเปลีย่นแปลงดังกล่าว โดยให้ความร่วมมอืกบัหน่วยงานของรฐั รวมทัง้การให้

ความร่วมมือเข้าประชุมและสัมมนาร่วมกับหน่วยงานราชการเพ่ือให้ข้อมูลและติดตามความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิด 

ความเสี่ยงจากการที่บริษัทยังไม่มีผลประกอบการในเชิงพาณิชย์

 บริษัทเพิ่งเริ่มจัดตั้งขึ้นเมื่อ………………..ด้วยทุนช�าระแล้ว………………..ล้านบาท บริษัทมีแผนการที่จะ 

ด�าเนินธุรกิจ……………..เพ่ือจ�าหน่ายให้กับกลุ่มลูกค้า……….ซึ่งโครงการดังกล่าวจะต้องใช้เงินลงทุนในโครงการ

ประมาณ…….ล้านบาท โดยมีแหล่งที่มาของเงินทุนจาก……….จ�านวนประมาณ……ล้านบาท บริษัทได้มีการศึกษา

ความเป็นไปได้ของโครงการดังกล่าวเม่ือวันที่………โดย………………..ซึ่งจากผลการศึกษาฯ คาดว่าบริษัทจะเริ่มม ี

รายได้เชิงพาณิชย์ได้ประมาณ………………..มีผลตอบแทนจากการลงทุนในโครงการ (IRR) ประมาณร้อยละ ………….

และเวลาคืนทุนภายใน………………..ปี (รายละเอียดการก�าหนดสมสมติฐานในการศึกษาฯ ดังกล่าวตามหน้า.........)  

 ทั้งนี้ เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีการประกอบธุรกิจในเชิงพาณิชย์ ดังนั้น บริษัท จึงอาจมีความไม่แน่นอน 

จากการประกอบธุรกิจในเร่ืองต่าง ๆ  เช่น ด้านการผลิต ด้านการตลาด ด้านบุคลากรที่ต้องอาศัยผู้เช่ียวชาญ เป็นต้น 

ซึ่งบริษัทจะอธิบายความเสี่ยงในรายละเอียดในแต่ละเรื่องไว้ในข้อถัดไป ซึ่งหากมีเหตุการณ์หรือปัจจัยใดที่

ท�าให้บริษัทไม่สามารถด�าเนินการตามแผนการที่ก�าหนดไว้ในการศึกษาฯ จะท�าให้บริษัทไม่ได้รับผลตอบแทน 

จากการลงทุนหรือมีระยะเวลาคืนทุนตามที่คาดการณ์ไว้ข้างต้นได้ หรืออาจท�าให้บริษัทประสบปัญหาการผิดนัด

ช�าระหนี้จากสถาบันการเงิน หรือในแง่ร้ายแรงที่สุด หากมีปัจจัยเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากจนท�าให้โครงการ 

ดงักล่าวไม่คุม้ค่าต่อการลงทนุ กอ็าจมผีลกระทบท�าให้บริษัทไม่สามารถประกอบธุรกิจได้อย่างต่อเนือ่งในระยะยาวได้ 

 ทั้งนี้ บริษัทได้มีการวิเคราะห์ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของปัจจัยต่าง ๆ  ท่ีส�าคัญ (sensitivity analysis) 

ไว้แล้วในหน้า.........เพื่อประกอบการตัดสินใจในการลงทุน

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย

 ในปีที่ผ่านมา บริษัทขายสินค้าประเภท   (เช่น ธุรกิจรับจ้างผลิต)   ให้กับลูกค้ารายใหญ่จ�านวน......ราย   

ได้แก่  (ระบุชื่อลูกค้า กรณีที่สามารถเปิดเผยได้ หรือเป็นกรณีที่เปิดเผยให้แก่ผู ้ลงทุนหรือนักวิเคราะห์หลัก

ทรัพย์หรือการลงทุนให้แล้ว) โดยบริษัทมีรายได้จากการขายให้ลูกค้าดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่สูงเป็นจ�านวน............ 

ล้านบาท หรือคดิเป็นร้อยละ   ของรายได้รวม  ในปี.......ทัง้นี ้ทีผ่่านมาบรษัิทมคีวามสมัพนัธ์ทีด่กัีบลกูค้ากลุม่ดงักล่าว 

ภาคผนวก 4
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106 คู่มือจัดท�ำแบบแสดงรำยกำรข้อมูล  แบบ 56-1  แบบ 69-1

หรือลูกค้ารายนี้มาโดยตลอด/เป็นลูกค้าของบริษัทตั้งแต่เริ่มด�าเนินธุรกิจ และบริษัทมีการท�าสัญญาขายสินค้า 

กับลูกค้ากลุ่มดังกล่าวหรือลูกค้ารายนี้ โดยมีอายุสัญญา 3-5 ปี ซึ่งสัญญาดังกล่าวจะหมดอายุในปี.............  

อย่างไรกด็ ีเนือ่งจากธรุกจินี ้มผีูป้ระกอบการรายใหญ่ทีเ่ป็นคูแ่ข่งขนัโดยตรงกบับริษัทอีกหลายราย ดงันัน้ จึงมโีอกาส

ที่ลูกค้าจะไม่ต่อสัญญากับบริษัทหรือหันไปซื้อสินค้าบางส่วนจากคู่แข่งขัน หากบริษัทต้องสูญเสียลูกค้าดังกล่าวไป

จะมีผลต่อรายได้บริษัทอย่างมีนัยส�าคัญ และหากบริษัทไม่สามารถหาลูกค้ามาทดแทนได้อาจมีผลต่อความอยู่รอด

ของธุรกิจบริษัทในระยะยาวมีการส่ังซื้อสินค้าอย่างต่อเนื่องและสม�่าเสมอ  อย่างไรก็ดี (ระบุมาตรการลดความเส่ียง 

(ถ้ามี) เช่น บริษัทมีนโยบายจะลดระดับการพึ่งพิงกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ดังกล่าว โดยกระจายการขายสินค้าไปยังลูกค้า

กลุ่มอ่ืนมากขึ้น และเน้นการสร้างแบรนด์ของบริษัทเองให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น) 

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้จัดจ�าหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย

 บริษัทขายสินค้าในกลุ ่ม  (เช่น อุปโภคบริโภค)  โดยส่วนใหญ่จัดจ�าหน่ายผ่านผู ้จัดจ�าหน่ายรายใหญ่

จ�านวน……ราย ซึ่งในปีที่ผ่านมามียอดขายผ่านกลุ่มผู้จัดจ�าหน่ายรายใหญ่ดังกล่าวจ�านวน….ล้านบาท หรือคิดเป็น 

ร้อยละ…….ของรายได้รวมในปี…….. บริษัทได้มีการท�าสัญญาขายสินค้ากับผู ้จัดจ�าหน่ายรายใหญ่ดังกล่าวนี้  

โดยให้ค่าตอบแทนตามสัดส่วนของยอดขาย มีอายุสัญญา…..ปี และสามารถต่ออายุได้ทุก ๆ  ……..ปี ในขณะเดียวกัน 

ผู้จัดจ�าหน่ายรายดังกล่าวก็เป็นตัวแทนจ�าหน่ายสินค้าของบริษัทที่เป็นคู่แข่งด้วย ดังนั้น รายได้จากการขายสินค้า

ของบริษัทจึงมีความไม่แน่นอน โดยขึ้นอยู่กับนโยบายการส่งเสริมการขายสินค้าของผู้จัดจ�าหน่ายรายน้ีเป็นส�าคัญ 

หากผู้จัดจ�าหน่ายรายดังกล่าวบอกเลิกการเป็นผู้จัดจ�าหน่ายให้แก่บริษัทหรือหันไปส่งเสริมการขายของสินค้า 

คูแ่ข่งมากขึน้ และบริษทัยงัไม่สามารถหาผู้จดัจ�าหน่ายรายใหม่มาทดแทนได้ อาจมผีลท�าให้ยอดขายของบรษัิทลดลง 

หรอืสญูเสยีรายได้ในจ�านวนเดยีวกนั  นอกจากนี ้จะท�าให้บริษัทต้องมภีาระต้นทนุในการเกบ็สินค้า ซึง่จะมผีลกระทบ 

ต่อสภาพคล่องของบริษัทด้วย  ทั้งนี้  (ระบุมาตรการลดความเสี่ยง (ถ้ามี) เช่น ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้ด�าเนินการ

ขยายสาขาของตัวเองและจ�าหน่ายสินค้าผ่านร้านค้าของตัวเองให้มากขึ้นจาก....สาขา เป็น ....สาขา ซึ่งแม้จะยัง 

ไม่มากแต่ก็จะช่วยลดระดับการพึ่งพิงผู้จัดจ�าหน่ายรายใหญ่ดังกล่าวได้บ้าง) 

ความเสี่ยงจากพ่ึงพาบุคลากรที่มีความช�านาญเฉพาะด้าน

 โดยที่รายได้ส่วนใหญ่ของบริษัทประมาณร้อยละ …… มาจากการประกอบธุรกิจ………..ของบริษัท ซึ่งเป็นธุรกิจ

ที่บริษัทต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ ความช�านาญเป็นพิเศษ (หรือผู้ที่ได้รับการยอมรับและมีชื่อเสียงในวงการ)  

เป็นอย่างมาก กล่าวคือ ปัจจุบันธุรกิจดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของฝ่าย………………..ที่มี (ระบุต�าแหน่ง) 

จ�านวน…….คน เป็นแกนหลักในการท�างาน (หรือการติดต่อลูกค้า)  และการปฏิบัติงาน ซึ่งที่ผ่านมาบุคคลเหล่าน้ี

สามารถสร้างรายได้ให้กับบริษัทมากกว่าร้อยละ……...ของรายได้รวม ดังนั้น หากบริษัทสูญเสียบุคลากรเหล่าน้ัน 

ไปไม่ว่าด้วยเหตใุดกต็าม บรษิทัประเมนิว่าจะท�าให้บริษัทมรีายได้ในปีต่อไป ลดลงร้อยละ……หรือเพ่ิมขึน้เพียงร้อยละ 

…….จากปี……… (ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับจ�านวนบุคลากรและปริมาณงานที่จะสูญเสียไป ตลอดจนระยะเวลาท่ีจะต้องจัดหา

พนักงานหรือพัฒนาพนักงานข้ึนมาทดแทน)  ทั้งนี้ ปัจจุบัน ธุรกิจ…………ดังกล่าวประสบภาวะขาดแคลนบุคลากร

ผู้มีความช�านาญพิเศษในด้านดังกล่าว  อย่างไรก็ดี บริษัทมีมาตรการในการลดความเส่ียงจากการสูญเสียบุคลากร

ดังกล่าวคือ การจูงใจให้บุคคลเหล่านั้นท�างานอยู่กับบริษัทในระยะยาว โดยบริษัทส่งเสริมให้มีความก้าวหน้าใน

งานและมีการจ่ายค่าตอบแทน รวมทั้งจัดสวัสดิการให้ตามความเหมาะสม (โดยเทียบเท่า/สูงกว่าอุตสาหกรรม)  

กับพนักงานทุกคน และบริษัทได้จัดสรรหุ้นให้ตามโครงการขายหุ้นให้พนักงานตาม (ESOP) และโครงการร่วมลงทุน

ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (EJIP) รายละเอียดในหน้า………… และในปีที่ผ่านมาบริษัทมีพนักงานลาออกจ�านวน

รวมทั้งสิ้น…………คน หรือคิดเป็นร้อยละ……ของจ�านวนพนักงานทั้งหมด
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ความเสี่ยงจากการต่อสัญญาเช่าพื้นที่/สัญญาเช่าร้านค้า

 บริษัทประกอบธุรกิจจ�าหน่ายสินค้า   (เช่น อุปโภคบริโภค เส้ือผ้า)   ซึ่งต้องเช่าพ้ืนที่/ร้านค้า เพ่ือจ�าหน่าย

สินค้าเป็นร้านค้าของตนเอง และการมีช่องทางจ�าหน่ายยิ่งมากจะท�าให้สามารถกระจายสินค้าเพื่อเข้าถึงลูกค้า 

ได้มากขึ้น ท�าให้สามารถเพิ่มยอดขายได้ โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทมียอดขายผ่านช่องทางการจ�าหน่ายนี้ค่อนข้างสูง 

จ�านวน...............ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ..............ของยอดขายรวม  อย่างไรก็ดี เนื่องจากสัญญาเช่าพื้นที่/ 

ร้านค้า เกือบทั้งหมดจ�านวน.............แห่ง เป็นสัญญาเช่าระยะสั้นโดยมีอายุสัญญาประมาณ   (1-3 ปี)    ปี หากบริษัท 

ไม่ได้รับการต่ออายุสัญญาเช่า หรือมีอัตราเช่าและค่าบริการปรับตัวสูงขึ้นเมี่อมีการต่ออายุสัญญา จะท�าให ้

รายได้และก�าไรสุทธิลดลง  อย่างไรก็ตาม     (ระบุมาตรการลดความเส่ียง (ถ้ามี) เช่น เนื่องจากบริษัทจะได้รับสิทธิ 

การต่อสัญญาก่อนจากผู้ให้เช่า และที่ผ่านมาบริษัทได้ปฏิบัติตามสัญญาเช่าอย่างเคร่งครัดและไม่เคยถูกยกเลิก 

สัญญาเช่า จึงท�าให้เชื่อว่าจะได้รับการต่อสัญญาเช่าต่อไปในอนาคต)

ความเสี่ยงจากการเกิดสินค้าล้าสมัย

 บรษิทัขายสินค้าประเภท...................ซึง่เป็นสนิค้าแฟช่ันทีม่กีารเปลีย่นแปลงความนยิมในตวัสนิค้าอย่างรวดเรว็ 

โดยในปี.......บริษัทมีสินค้าคงเหลือ...........ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ..............ของสินทรัพย์หมุนเวียน และร้อยละ 

.......ของสินทรัพย์รวม และมีอัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ..........วัน การมีสินค้าคงเหลือจ�านวนมาก 

อาจส่งผลให้ไม่สามารถจ�าหน่ายออกไปได้ทันเวลา ท�าให้สินค้าล้าสมัยได้ และมีต้นทุนในการบริหารจัดการที่สูง  

และต้องมีการตั้งค่าเผ่ือสินค้าล้าสมัยหรือด้อยค่าที่ท�าให้ก�าไรสุทธิและสภาพคล่องของบริษัทลดลง โดยในปี.......

บริษัทมีการตั้งส�ารองค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยหรือด้อยค่าจ�านวน...........ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ............ของ 

ก�าไรสุทธิ  อย่างไรก็ตาม    (ระบุมาตรการลดความเส่ียง (ถ้ามี) บริษัทมีนโยบายการบริหารจัดการเพ่ือไม่ให ้

มีสินค้าคงค้างนานโดยหากมีสินค้าที่มีการเคลื่อนไหวช้า บริษัทจะระบายสินค้าดังกล่าวออกไปในราคาที่ใกล้เคียง 

กบัต้นทนุการผลติ หรอืเร่งจดัท�ารายการส่งเสริมการขาย  นอกจากนี ้บริษัทอยูร่ะหว่างศกึษาการใช้ระบบสารสนเทศ

ช่วยวเิคราะห์ข้อมลูการขายสนิค้าและความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละช่องทางจ�าหน่ายเพ่ือลดปริมาณการส�ารอง

สินค้าและระยะเวลาขายสินค้า)

ความเสี่ยงจากการเปิดเสรีการค้าและการก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่อาจมีผลกระทบ 

ต่อยอดขายและต้นทุนการผลิต

 บริษัทขายสินค้าหรือให้บริการธุรกิจประเภท   (เช่น ผลิตภัณฑ์ยาง สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม การท่องเที่ยว 

เป็นต้น)  ซ่ึงมียอดขายรวม........ล้านบาท หรือหรือคิดเป็นร้อยละ...........ของรายได้รวม ให้แก่ลูกค้ารายย่อยในไทย

และลูกค้าที่ต่างประเทศ คือ. ......ท่ีจ้างบริษัทผลิตสินค้าให้ โดยปี..........บริษัทมีสัดส่วนการขายให้ลูกค้าทั้งสองกลุ่ม

เป็นจ�านวน.......ล้านบาท และ..........ล้านบาท ตามล�าดับหรือสัดส่วนร้อยละ...........และร้อยละ ........... ตามล�าดับ  

นอกจากนี้ บริษัทมีฐานการผลิตหลักและใช้แรงงานในไทย   ดังนั้น การก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

(AEC) อย่างเต็มรูปแบบในปี 2558  ซึ่งเป็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคของประเทศในทวีป

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียน (ASEAN) 10 ประเทศ จะส่งผลให้มีการเปิดเสรีการเคลื่อนย้ายทรัพยากร  

เงินทุน แรงงาน และการค้าขายระหว่างกันในตลาดอาเซียน ซึ่งท�าให้มีสินค้า/บริการจากประเทศที่มีต้นทุน 

การผลิตที่ต�่ากว่า เช่น ประเทศ........เข้ามาแข่งขันในไทยมากขึ้น หรือลูกค้าของบริษัทอาจท�าการย้ายฐานการผลิต

ไปยังประเทศอื่นในอาเซียนที่มีต้นทุนวัตถุดิบ หรือต้นทุนท่ีถูกกว่า ซึ่งมีผลให้รายได้ของบริษัทจะลดลง 
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ความเสี่ยงที่สินค้ามีแนวโน้มราคาลดลงอย่างมีนัยส�าคัญ

 ที่ผ่านมา ธุรกิจ…………..ซึ่งก่อให้เกิดรายได้แก่บริษัทประมาณร้อยละ……ของรายได้รวม มีการแข่งขัน 

อย่างรุนแรง โดยผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตแต่ละรายไม่มีความแตกต่างกันมากนัก และในอุตสาหกรรมโดยรวมยังมี

ก�าลังการผลิตเหลืออยู่มาก  ดังนั้น ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจึงมีแนวโน้มราคาลดลงประมาณร้อยละ…….ในปี………  

และโดยท่ีธุรกิจนี้ มีอัตราก�าไรไม่สูงนัก ดังนั้น การที่ราคามีแนวโน้มลดลงดังกล่าว จึงอาจมีผลกระทบ 

ต่อความสามารถในการท�าก�าไรในอนาคตของบริษัทอย่างมีนัยส�าคัญ 

 ความเสี่ยงจากการพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่รายเดียวตั้งแต่ร้อยละ 30 ของยอดขายรวม

 บริษัทมีลูกค้ารายใหญ่รายหนึ่งซึ่งมียอดสั่งซื้อสินค้าจากบริษัทประมาณร้อยละ 30 ของรายได้รวม 

ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทมีความสัมพันธ์อันดีกับบริษัทดังกล่าว อย่างไรก็ดี บริษัทมีคู่แข่งหลายราย ดังนั้น หากบริษัท 

สูญเสียลูกค้ารายดังกล่าวไปเนื่องจากไปซื้อสินค้ากับบริษัทคู ่แข่งโดยหากบริษัทไม่สามารถหาลูกค้ารายอื่น 

มาทดแทนได้ก็จะมีผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทในจ�านวนเดียวกัน 

ความเสี่ยงกรณีวัตถุดิบส�าคัญมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 30 ของต้นทุนรวมมีราคาผันแปรมาก

 บริษัทด�าเนินธุรกิจรับจ้างขนส่งสินค้าซึ่งต้องใช้น�้ามันเชื้อเพลิงเป็นต้นทุนหลัก (คิดเป็นร้อยละ.......................

ของต้นทุนรวม)  ทั้งนี้ ราคาน�้ามันในปีที่ผ่านมาได้ปรับสูงขึ้นประมาณร้อยละ .........ซึ่งท�าให้บริษัทได้รับผลกระทบ 

จากการปรับราคาของน�้ามันดังกล่าวเป็นอย่างมาก เนื่องจากค่าจ้างขนส่งสินค้าที่บริษัทท�าสัญญากับลูกค้าส่วนใหญ่

จะเป็นค่าจ้างคงที่ตามระยะทางหรือจ�านวนการขนส่งสินค้า อย่างไรก็ดี บริษัทได้เริ่มเปลี่ยนแปลงสัญญาว่าจ้าง 

โดยการให้ผูว่้าจ้างจ่ายค่าน�า้มนัตามจรงิซึง่บรษัิทคาดว่าจะทยอยเปลีย่นแปลงสญัญาให้เสรจ็ท้ังหมดได้ภายในปี.........

ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาน�้ามัน

ความเสี่ยงจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้บริหารมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เนื่องจากมีกิจการที่แข่งขันกับบริษัท

 บริษัทมี……………..เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ซ่ึงถือหุ้นร้อยละ……..ของทุนช�าระแล้ว และเป็นกรรมการบริหาร 

ทีมี่อ�านาจผกูพนับริษัท และกรรมการผูจ้ดัการ  นอกจากนี ้ยงัเป็นผูถ้อืหุ้นในบรษัิท     (นิตบิคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง)  

ในสัดส่วนร้อยละ……...ของทุนช�าระแล้วของนิติบุคคลดังกล่าว และมีอ�านาจในการลงนามผูกพันนิติบุคคล

ดังกล่าวด้วย ซึ่งนิติบุคคล…………..ด�าเนินธุรกิจ………….ซึ่งป็นธุรกิจเดียวกันกับที่บริษัทด�าเนินการอยู่ และม ี

ความคล้ายคลึงกบัหรือแข่งขนักบัธรุกจิของบรษัิท แม้ว่าทีผ่่านมาบรษัิทจะไม่มรีายการระหว่างกนักับบรษัิทดงักล่าว 

แต่เนื่องจาก………………..เป็นผู้มีส่วนได้เสียและมีอิทธิพลต่อการด�าเนินงานทั้ง 2 บริษัท………………..จึงอาจมีความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการบริหารงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท แต่ทั้งนี้บริษัทและ………………มีสินค้า 

และผลิตภัณฑ์ กลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่แตกต่างกัน จึงไม่ส่งผลกระทบต่อการด�าเนินงานของบริษัท

ความเสี่ยงจากการซื้อขายสินค้าผ่านผู้ถือหุ้นรายใหญ่

 บริษัทด�าเนินธุรกิจ………………..โดยมีการซื้อ/ขายสินค้าท้ังหมดจาก/ผ่าน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งถือหุ้นในบริษัท

ร้อยละ……….ที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการซื้อ/ขาย/การท�าตลาด/จัดจ�าหน่าย ด้วยตัวเอง โดยต้องพึ่งพาผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

ท�าให้บริษัทมีความเสี่ยงด้านการด�ารงอยู่หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เนื่องจากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

...................................................
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ดังกล่าวอาจไม่ให้ความส�าคัญกับการซื้อ/ขาย สินค้าของบริษัทเท่าที่ควร ซ่ึงจะท�าให้ส่วนแบ่งการตลาดของบริษัท 

ลดลงไป และกระทบต่อความสามารถในการท�าก�าไรของบริษัทในอนาคตได้ หรือในอีกด้านหนึ่ง อาจท�าให้ 

ผู้ถือหุ้นใหญ่รายอื่นไม่สามารถเข้ามาครอบง�ากิจการเพื่อเปลี่ยนแปลงการจัดการ ในกรณีท่ีฝ่ายจัดการปัจจุบัน

ไม่สามารถท�างานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู ้ถือหุ้น อย่างไรก็ดี ปัจจุบันมีแผนที่จะด�าเนินการสร้างช่องทาง 

การจัดจ�าหน่ายที่เป็นของตัวเอง แต่อาจต้องใช้เงินลงทุนและระยะเวลาในการพัฒนาประมาณ 2-5 ปี  

ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถลดการพ่ึงพิงช่องทางการจัดจ�าหน่ายผ่านผู้ถือหุ้นรายใหญ่ได้ในอนาคต

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือบริษัทในเครือของผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้บริหาร

 บรษิทัเป็นบริษทัในเครือของบริษทั/กลุม่บรษัิท………………..ซึง่ถอืหุน้ในบรษัิทร้อยละ……….บรษัิทแม่เป็นบรษิทั

ตั้งอยู่ที่ประเทศ…………..ซ่ึงมีบริษัทในเครือหลายแห่งทั่วโลกด�าเนินธุรกิจผลิตและขายสินค้า…………..ยี่ห้อ…………..

มาเป็นระยะเวลานาน  ทั้งน้ี เพ่ือให้สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐานเดียวกัน บริษัทจะต้องใช้เทคโนโลยีการผลิต 

และวัตถุดิบจากบริษัทแม่เท่านั้น นอกจากนี้ กลุ่มลูกค้าของบริษัทส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าเดิมที่น�าเข้าสินค้าจาก

บริษัทแม่ การด�าเนินธุรกิจของบริษัทจึงต้องพึ่งพิงบริษัทแม่เป็นผู้ก�าหนดนโยบายการบริหารงานทั้งหมด บริษัท 

จึงเป็นเพียงฐานการผลิตให้กับบริษัทแม่เท่าน้ัน ซ่ึงบริษัทแม่มีนโยบายในการจัดตั้งบริษัทในเครือเพ่ิมอีก 1 แห่งท่ี 

    (ประเทศจีน/ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้)     เพ่ือใช้ประโยชน์จาก ต้นทุนค่าแรงที่ต�่ามาก บริษัทจึงอาจมี

ความเสีย่งจากการทีบ่รษิทัแม่จะย้ายฐานผลิตจากบริษัทไปยงั   (เช่น ประเทศจนี/ในภมูภิาคเอเชียตะวันออกเฉยีงใต้) 

.......แทน หากต้นทนุค่าแรงทีป่ระหยดัได้คุม้กับค่าขนส่งในการน�าเข้าสนิค้า และช่วยลดต้นทนุการผลติ ซึง่จะกระทบ

ต่อความอยู่รอดในการประกอบธุรกิจในระยะยาวได้

 นอกจากนี้ การพึ่งพาบริษัทแม่ในลักษณะข้างต้นท�าให้บริษัทมีความเสี่ยงด้านความอยู ่รอดในกรณี 

ที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือในอีกด้้านหนึ่งอาจท�าให้้ผู้้ถือหุ้้นใหญ่รายอื่นไม่สามารถเข้ามาครอบง�า

กจิการเพ่ือเปล่ียนแปลงการจดัการ  ในกรณทีีฝ่่ายจดัการปัจจบุนัไม่สามารถท�างานให้เกิดประโยชน์สูงสดุแก่ผูถ้อืหุ้น

ความเสี่ยงจากการบริหารงานที่พึ่งพิงผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

 สินค้าของบริษัทมีภาพลักษณ์ที่ติดกับผู้บริหารส�าคัญของบริษัทราย………..ซึ่งถือหุ้นในบริษัทร้อยละ .............

โดย    (ชื่อผู้บริหาร)    มีส่วนส�าคัญในการบริหารงานบริษัทจนมีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรม 

และท�าให้บริษัทมีผลการด�าเนินงานที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยในปี ........บริษัทมีรายได้จ�านวน ......คิดเป็นร้อยละ 

...........หรือมีอัตราการเติบโตในระยะเวลา ..........ปี เป็นร้อยละ ............สามารถเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดจาก

ร้อยละ ............. เป็นร้อยละ ............ หากบริษัทสูญเสียผู้บริหารดังกล่าวไป อาจส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการ 

ของบริษัทและผลการด�าเนินงานของบริษัทได้  อย่างไรก็ดี บริษัทอยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างการจัดการของ

บริษัทให้มีการกระจายอ�านาจการจัดการ ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบให้แก่ผู้บริหารในสายงานต่าง ๆ  

ตามความรู้ความสามารถและประสบการณ์ เพ่ือลดความเสี่ยงจากการพ่ึงพิงผู้บริหารรายดังกล่าว

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

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

......................................
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2. ความเส่ียงเกี่ยวกับการผลิต 

ความเสี่ยงจากบริษัทยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างโรงงาน/ความล่าช้าของโครงการในอนาคต

 บริษัทอยู่ระหว่างการก่อสร้างโรงงานแห่งที่……….โดยตั้งอยู่ที่…………..มูลค่า………………..ล้านบาท โดยบริษัท

ได้มีการท�าสัญญาก่อสร้างโรงงานกับบริษัทรับเหมาก่อสร้างแห่งหนึ่ง ซึ่งสัญญาดังกล่าวระบุว่าจะสร้างให้แล้วเสร็จ 

ภายใน..............................หากเกิดความล่าช้า บริษัทรับเหมาจะชดเชยค่าเสียหายดังกล่าวให้ในอัตราส่วน 

ร้อยละ………………..ของมลูค่าก่อสร้างและคณูด้วยจ�านวนวันทีล่่าช้า จากการประเมนิของวศิวกรทีป่รกึษา ในปัจจุบัน

บริษัทมีความคืบหน้าในการก่อสร้างแล้วร้อยละ...…..ส�าหรับงานก่อสร้างส่วนที่เหลืออาจเสร็จไม่ทันตามระยะเวลา 

ที่ก�าหนดไว้ โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน…………ซึ่งล่าช้ากว่าระยะเวลาเดิมประมาณ….….เดือน ทั้งนี้ ความล่าช้า

จากการก่อสร้างดังกล่าว แม้ว่าบริษัทจะได้รับเงินชดเชยจากค่าเสียหายจ�านวน………..บาท แต่จ�านวนเงินดังกล่าว

อาจไม่สามารถคุ้มครองค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากโอกาสที่จะเกิดต้นทุนส่วนเพ่ิมจากการเพ่ิมขึ้นของราคาวัสดุ

ก่อสร้างที่เกินกว่าประมาณไว้ (cost overrun) ซึ่งบริษัทยังต้องรับความเสี่ยงในส่วนนี้ นอกจากนี้ การก่อสร้าง

โรงงานล่าช้า ท�าให้ไม่สามารถติดตั้งเครื่องจักรได้ จึงท�าให้บริษัทสูญเสียโอกาสในการผลิตสินค้าเพื่อสร้างรายได ้

ไปประมาณ…………..บาท คิดเป็นร้อยละ……….ของรายได้ในปีน้ี และร้อยละ……..ของประมาณการรายได้ในปีหน้า

ความเสี่ยงจากบริษัทอยู่ระหว่างจัดซื้อเครื่องจักรที่มีความส�าคัญต่อกระบวนการผลิต

 บรษิทัอยูร่ะหว่างการด�าเนนิการจดัซือ้เครือ่งจกัรทีมี่ความส�าคญัต่อกระบวนการการผลติ เพือ่เพิม่ประสทิธิภาพ

และก�าลังการผลิต โดยคาดว่าจะสามารถจัดซื้อ ทดสอบการเดินเคร่ือง และเร่ิมด�าเนินการผลิตจริงได้ภายใน

เดือน…………ท้ังนี้ หากการจัดซื้อดังกล่าวไม่เป็นไปตามก�าหนดเวลาที่วางแผนไว้ ซึ่งอาจเกิดขึ้นเนื่องจากความล่าช้า

ในการส่งมอบหรือการได้รับเคร่ืองจักรไม่ตรงตาม specification ที่สั่งซื้อ จะมีผลท�าให้บริษัทไม่สามารถผลิตสินค้า

ได้ตามแผนการผลิตที่ก�าหนดไว้ อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น บริษัทได้ท�าสัญญากับ 

ผูข้ายเครือ่งจกัรให้ชดเชยค่าเสยีหายกรณไีม่สามารถส่งมอบและตดิตัง้เคร่ืองจกัรได้ทนัตามก�าหนดเวลา ซึง่ค่าชดเชย

ดังกล่าวครอบคลุมค่าเสียหายที่บริษัทประเมินไว้ โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ……………ของจ�านวนเงินค่าเสียโอกาส 

ในการขายสินค้า 

ความเสี่ยงเรื่องการขาดแคลนแรงงาน

 บริษัทประกอบธุรกิจ   (เช่น ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง)   ซึ่งเป็นธุรกิจที่ใช้แรงงานจ�านวนมาก โดยในปี.........รัฐบาล

ก�าหนดให้มีการปรับขึ้นค่าแรงงานเป็น..........บาท  มีผลให้ต้นทุนในการผลิตสูงขึ้น ประกอบกับแรงงานบางส่วน 

ได้กลับคืนสู่ภาคเกษตรกรรมตามช่วงฤดูกาลเพาะปลูกและฤดูกาลเก็บเกี่ยว และการขยายตัวของเศรษฐกิจรวมถึง 

การขยายตลาดอสังหาริมทรัพย์ไปยงัตลาดต่างจงัหวดั  ได้ก่อให้เกดิปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคธุรกจิดงักล่าว 

ของไทยอย่างรุนแรงและต่อเนื่อง  บริษัทจึงอาจประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานและมีต้นทุนในการผลิตที่สูงขึ้น

ความเสี่ยงจากวัตถุดิบที่มีความส�าคัญต่อการผลิตเป็นวัตถุดิบหายาก

 บริษัทเป็นผู้ผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์…………..ซ่ึงต้องใช้   (ช่ือวัตถุดิบและชนิด) เป็นวัตถุดิบส�าคัญ 

ในการผลิตในสัดส่วนร้อยละ……..ของต้นทุนการผลิต แต่เนื่องจากวัตถุดิบชนิดนี้เป็นทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งขณะน้ี 

มีแหล่งที่มาเพียง  (ระบุจ�านวนแหล่งที่มา)  เท่านั้น และปริมาณวัตถุดิบเร่ิมมีแนวโน้มลดลงเรื่อย ๆ ซึ่งบริษัท

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

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

..............................................
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ประมาณว่าในระยะ……. ปีข้างหน้า บริษัทอาจประสบปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบดังกล่าวได้ และส่งผลให้ราคา

ของวัตถุดิบมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ดังนั้น หากบริษัทต้องจัดซื้อวัตถุดิบในราคาสูงมากหรือบริษัทไม่สามารถ 

จัดหาวัตถุดิบมาใช้ในการผลิตได้อย่างเพียงพอ จะท�าให้บริษัทต้องปรับราคาขายสินค้าเพิ่มข้ึนตามต้นทุนที่สูงขึ้น 

ซึ่งกลุ่มลูกค้าที่เคยใช้ผลิตภัณฑ์นี้ อาจหันไปใช้ผลิตภัณฑ์อื่นที่สามารถทดแทนได้มากขึ้น และจะท�าให้มีผลต่อ 

ความสามารถในการสร้างรายได้ของบริษัทในอนาคต ซึ่งความรุนแรงและความรวดเร็วของผลกระทบนี้จะขึ้นอยู่

กับภาวะขาดแคลนของวัตถุดิบดังกล่าว

ความเสี่ยงจากวัตถุดิบส�าคัญมีราคาผันแปรไปตามราคาซื้อขายของตลาดโลก

 บริษัทด�าเนินธุรกิจสายการบินทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งต้องใช้น�้ามันเป็นเช้ือเพลิงหลักซึ่งคิดเป็น 

ต้นทุนประมาณร้อยละ……..ของต้นทุนรวมในปี................ทั้งนี้ ราคาน�้ามันจะมีความผันแปรไปตามราคาซื้อขาย 

ในตลาดโลก รวมทั้งอัตราการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ในขณะท่ีบริษัทอาจจะไม่สามารถผลักภาระ 

ค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้ผูใ้ช้บรกิาร โดยก�าหนดราคาตัว๋ให้สงูข้ึนได้ตามต้นทนุทีเ่พิม่ข้ึนท้ังจ�านวน (เนือ่งจากการปรบัอตัรา

ค่าโดยสารในประเทศต้องได้รับอนุมัติจาก ...........ก่อน/บริษัทมีการจ�าหน่ายตั๋วเครื่องบินล่วงหน้าไปจ�านวนมาก) 

ดังนั้น หากราคาน�้ามันปรับตัวสูงขึ้น บริษัทอาจไม่สามารถปรับราคาตั๋วโดยสารเพ่ิมขึ้นได้อย่างเพียงพอ) และบริษัท

จึงอาจได้รับผลกระทบจากจากความผันผวนของราคาน�้ามันดังกล่าวเป็นอย่างมาก ซึ่งอาจมีผลให้อัตราก�าไรลดต�่า

ลงอย่างมีนัยส�าคัญ หรือประสบภาวะขาดทุนได้ 

 อย่างไรก็ดี บริษัทได้ด�าเนินการป้องกันความเส่ียงดังกล่าว โดย    (เช่น มีนโยบายจะท�าสัญญาซื้อน�้ามัน

ในตลาดล่วงหน้า/ท�าสัญญาป้องกันความเสี่ยงของราคาน�้ามันเช้ือเพลิง ไว้เป็นระยะเวลาประมาณ...........เดือน  

ในปริมาณตามความต้องการใช้น�้ามันของบริษัท การท�าสัญญาดังกล่าวสามารถช่วยให้บริษัทสามารถบริหารต้นทุน

มิให้มีความผันผวนมากนักและทราบต้นทุนล่วงหน้า เพื่อประโยชน์ในการวางแผนด้านรายได้ต่อไป อย่างไรก็ดี  

การท�าสัญญาล่วงหน้าดังกล่าวมิได้ประกันว่าบริษัทจะสามารถจัดการน�้ามันได้ในราคาต�่ากว่าตลาด ซึ่งไม่สามารถ

คาดการณ์ได้อย่างแม่นย�าในขณะที่ท�าสัญญาล่วงหน้า และบริษัทมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ ่งเน้นการท�าก�าไร 

จากความผันผวนของราคาน�้ามัน) 

ความเสี่ยงจากการที่บริษัทต้องใช้เทคโนโลยีสูงหรือมีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีบ่อยในการผลิต

 บริษัทได้ร่วมลงทุนกับบริษัทต่างประเทศคือ ……………….. เพื่อผลิตสินค้า………………..เนื่องจากต้องใช้เงิน

ลงทุนและเทคโนโลยี อย่างไรก็ดี บริษัทร่วมทุนดังกล่าวมีประสบการณ์ในธุรกิจนี้มานานและเป็นผู้สนับสนุน 

ในเรื่องเทคโนโลยีการผลิตโดยส่งผู้เชี่ยวชาญมาช่วยในการผลิต ปัจจุบันบริษัทมีความคืบหน้าในการก่อสร้างโรงงาน 

และติดตั้งเคร่ืองจักรเสร็จส้ินแล้ว และก�าลังอยู่ในช่วงทดลองเครื่องจักรดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทจะต้องผลิตสินค้า 

ให้ได้คุณภาพสูงตามความต้องการของลูกค้า โดยเคร่ืองจักรจะมีความแม่นย�าสูงมาก คือ จะมีค่าความผิดพลาดได้

เพียงร้อยละ…….ในขณะที่การทดลองเครื่องจักรของบริษัทปัจจุบันยังผลิตสินค้าที่มีค่าความผิดพลาดสูงในระดับ 

……….หากบริษัทไม่สามารถปรับปรุงแก้ไขเคร่ืองจักรให้มีคุณภาพตามที่ก�าหนดและเสร็จทันตามค�าส่ังของลูกค้าได ้

จะท�าให้บริษทัมีโอกาสสูญเสียลูกค้าดงักล่าว นอกจากนี ้บรษิทัอาจจะต้องมกีารลงทนุเพิม่เตมิเพือ่ปรบัปรงุเทคโนโลยี

การผลิตด้วย

....................................................................
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ความเสี่ยงกรณีต้นทุนการผลิตของบริษัทสูงกว่าคู่แข่ง/เคร่ืองจักรล้าสมัย

 บริษัทผลิตสินค้าประเภท  (เช่น กระดาษ)    มาเป็นระยะเวลา 10 ปี โดยเคร่ืองจักรที่ใช้ในการผลิตส่วนใหญ่ 

ติดตั้งต้ังแต่เริ่มก่อตั้งโรงงานและเป็นเครื่องจักรประเภทที่ต้องใช้แรงงานในการควบคุม (semi-automatic) 

อย่างไรก็ดี ในปีที่ผ่านมา คู่แข่งส�าคัญของบริษัทฯ หลายแห่งได้ปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีการผลิตเป็นระบบที่ใช้

คอมพิวเตอร์ควบคุมการผลิต (fully automatic) บริษัทคาดว่าการปรับปรุงเทคโนโลยีของคู่แข่งขันจะท�าให้

บริษัทเสียเปรียบในแง่ต้นทุนการผลิต โดยต้นทุนการผลิตของบริษัทในส่วนของค่าใช้จ่ายในการเดินเครื่องจักร 

และค่าแรงงานของคนควบคุมเคร่ืองจะสูงกว่าต้นทุนการผลิตของคู่แข่งขัน ซึ่งจากการสอบถามจากผู้จัดจ�าหน่าย 

เครื่องจักรและประมาณจากความสามารถของเครื่องจักรรุ่นท่ีคู่แข่งใช้ในการผลิต บริษัทคาดว่าต้นทุนในส่วน 

ดงักล่าวของบริษทัจะสูงกว่าคูแ่ข่งประมาณร้อยละ………..บรษัิทเหน็ว่า หากบรษัิทไม่สามารถควบคมุต้นทนุการผลติ 

ให้อยู่ในระดับที่ต�่าลงได้ จะมีผลต่อการด�าเนินงานของบริษัท และความสามารถในเชิงการแข่งขันของบริษัท 

ในระยะยาว

 อย่างไรก็ดี บริษัทได้เตรียมแผนงานในการปรับปรุงเทคโนโลยีของบริษัทให้ทันสมัย โดยได้ติดต่อบริษัท …………. 

เป็นท่ียอมรับในประเทศ…………..เป็นผู้วางระบบการผลิตสมัยใหม่ ซึ่งตามแผนงาน บริษัทจะเริ่มทยอยติดตั้ง

เครื่องจักรใหม่เพื่อทดแทนเครื่องจักรเก่าในเดือน …………. และสิ้นสุดในเดือน ………….โดยภายหลังการติดต้ัง

เครื่องจักรดังกล่าว ผู้จัดจ�าหน่ายเครื่องจักรประมาณว่าบริษัทจะสามารถลดการใช้แรงงานคนได้ร้อยละ………….. 

และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ส่งผลให้สามารถลดต้นทุนการผลิตโดยรวมได้ประมาณร้อยละ………….. จากตัวเลข

ประมาณการดังกล่าว บริษัทคาดว่าจะท�าให้ต้นทุนการผลิตของบริษัทใกล้เคียงกับคู่แข่ง

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้รับจ้างผลิตสินค้ารายใหญ่น้อยราย 

 บริษัทมีการจ้างผลิตสินค้าประเภท…………..จากผู้รับจ้างผลิตสินค้ารายใหญ่ จ�านวน…..ราย มีมูลค่ารวม……..

ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ………..ของต้นทุนรวมในปี…………. โดยบริษัทมีกระบวนการสรรหาผู้รับจ้างผลิต 

ที่มีคุณภาพและกระบวนการจัดจ้างที่มีประสิทธิภาพ และยังมีการสรรหาผู้รับจ้างผลิตสินค้ารายใหม่ ๆ อยู่เสมอ 

นอกจากนี ้ผูร้บัจ้างผลติสนิค้าส�าเร็จรปูสามารถสรรหาได้ทัว่ไปทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ซึง่จะช่วยลดการพ่ึงพิง 

ผู้รับจ้างผลิตสินค้ารายใหญ่ดังกล่าวได้ 

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงกฎหมายการค้าเสรี

 ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ A ของบริษัทซึ่งคิดเป็นรายได้ร้อยละ 30 ของบริษัทได้รับความคุ้มครองจากก�าแพง

ภาษี โดยผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีอัตราภาษีน�าเข้าร้อยละ 20 ซึ่งขณะนี้รัฐบาลก�าลังเจรจา FTA กับประเทศคู่แข่ง 

ที่ผลิตสินค้าดังกล่าว ซึ่งมีเงื่อนไขว่าประเทศไทยจะต้องยกเลิกก�าแพงภาษีส�าหรับสินค้านี้ในปี....................... 

หากการเจรจาเป็นไปตามเง่ือนไขดังกล่าวบริษัทจะมีคู ่แข่งเพิ่มข้ึนและอาจท�าให้รายได้รวมและอัตราก�าไร 

ของบริษัทลดลง

...............................
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ความเสี่ยงจากการที่บริษัทมีเงินกู้ยืมต่างประเทศที่ไม่ได้มีการป้องกันความเสี่ยงหรือมีการป้องกันความเสี่ยง 

แล้วแต่มี mismach ของสัญญา

 ณ วันที่ ................บริษัทมีภาระหนี้สินที่เป็นเงินเหรียญสหรัฐ จ�านวน…………..หรือคิดเป็นเงินบาท

ประมาณ……………….. (ใช้อัตราแลกเปลี่ยน ……USD ต่อ 1 บาท) หรือร้อยละ…….ของเงินกู้ยืมทั้งหมด ซึ่งมีระยะ

เวลาที่ต้องช�าระคืนเงินต้นภายใน 5 ปี ๆ  ละเท่า ๆ  กัน ของทุกวันที่………………..ปัจจุบันบริษัทไม่ได้มีการท�าสัญญา 

ซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าเพื่อคุ้มครองความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนจากเงินกู้ยืมข้างต้นแต่อย่างใด 

เนื่องจากบริษัทเห็นว่าการท�าสัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าเป็นระยะเวลานานถึง 5 ปี อาจท�าให้

บริษัทมีค่าใช้จ่ายสูงมาก ประกอบกับในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทจะได้รับช�าระค่าสินค้าจากการส่งออก 

เป็นเงินเหรียญสหรัฐด้วย โดยที่ผ่านมาบริษัทสามารถส่งออกได้ประมาณปีละ………….ซ่ึงเพียงพอที่จะช�าระคืนหน้ี 

ในสกุลเหรียญสหรัฐในแต่ละปีได้ในอัตราประมาณ 1.2 เท่า อย่างไรก็ดี บริษัทยังมีความเส่ียงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 

หากระยะเวลาที่ได้รับช�าระค่าสินค้าล่าช้ากว่าก�าหนดเวลาช�าระหนี้ และหากรายได้จากการส่งออกสินค้าข้างต้น

สะดุดลง ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีเหตุผลที่จะท�าให้บริษัทเช่ือว่ารายได้ดังกล่าวจะหายไปหรือลดลงอย่างมีนัยส�าคัญ

ความเสี่ยงจากการที่บริษัทผิดสัญญากู้ยืมเงิน

 บรษิทัมกีารกูย้มืจาก   (ชือ่สถาบนัการเงิน)   ในจ�านวนถงึ……..ล้านบาท เพือ่มาปรบัปรงุโรงงานและซือ้เครือ่งจกัร

เพื่อขยายก�าลังการผลิต โดยสัญญามีระยะเวลาการปลอดจ่ายคืนเงินต้น 3 ปี และจะต้องจ่ายคืนช�าระเงินต้นตั้งแต่

ปี…………..เป็นต้นไป เป็นระยะเวลา 10 ปี  นอกจากนี้ บริษัทต้องรักษาอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไว ้

ไม่ต�่ากว่า 2 เท่า โดยมีโรงงานและเคร่ืองจักรดังกล่าวเป็นหลักประกัน แต่จากภาวะวิกฤติ เศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมา 

ส่งผลให้ความต้องการและก�าลังซื้อของลูกค้าลดลง ยอดขายของบริษัทลดลงเกือบ 50% เมื่อเทียบกับยอดขาย 

ในปีทีผ่่านมา จนท�าให้บริษทัขาดเงนิทนุหมนุเวียนและบรษัิทได้กูย้มืเงนิระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิแห่งอืน่เพิม่เติม 

จนท�าให้บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1.9 เท่า ดังน้ัน หากบริษัทยังไม่สามารถปรับปรุงฐานะ

ทางการเงินของบริษัทให้ดีขึ้นได้ บริษัทก็มีแนวโน้มจะผิดสัญญาเงินกู้กับสถาบันการเงินดังกล่าว ซึ่งสถาบันการเงิน

อาจจะฟ้องบังคับหลักประกันขายทอดตลาดและท�าให้บริษัทไม่สามารถด�าเนินธุรกิจต่อไปได้

 อย่างไรก็ดี ในขณะนี้บริษัทได้เจรจาขอประนอมหนี้กับสถาบันการเงินดังกล่าวแล้ว โดยขอขยายระยะเวลา 

การช�าระหนี้ออกไปอีก………………..ปี เพื่อให้เหมาะสมกับความสามารถช�าระหนี้ของบริษัท

4. ความเส่ียงที่มีผลกระทบต่อสิทธิหรือการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

ความเสี่ยงจากบริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใดรายหนึ่งถือหุ้น   75%

 บริษทัมผู้ีถอืหุน้รายใหญ่รายหนึง่คอื………………..ถอืหุน้ในบรษัิทจ�านวน ……….หุน้ คดิเป็นร้อยละ   (ตัง้แต่ 75%)  

ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งสัดส่วนการถือหุ้นที่มากกว่า 3 ใน 4 ดังกล่าวท�าให้

ผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่ดังกล่าวมีอ�านาจในการควบคุมบริษัทและมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของบริษัทในทุกเรื่อง 

ที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรายอ่ืนของบริษัทจึงมีความเส่ียงจากการไม่สามารถรวบรวม

คะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเร่ืองที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่นี้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา นอกจากน้ี  

การถือหุ้นในลักษณะกระจุกตัวโดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่นี้ ยังท�าให้โอกาสที่บริษัทจะถูกครอบง�ากิจการ (takeover)  

โดยบุคคลอื่นไม่สามารถเกิดขึ้นได้โดยปราศจากการยินยอมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่นี้ แม้ว่าผู้ถือหุ้นกลุ่มอ่ืนจะเห็น

โอกาสท่ีจะท�าให้มูลค่าของกิจการเพิ่มขึ้น

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

>

.......................
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ความเสี่ยงจากบริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ >50%

 ณ วันที่      กลุ่มนาย/ตระกูล     ถือหุ้นในบริษัทจ�านวน ……….หุ้น คิดเป็นร้อยละ  (มากกว่า 50%) 

..........ของจ�านวนหุ ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจึงท�าให้กลุ ่ม.......................สามารถควบคุมมติ 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งตั้งกรรมการ หรือการขอมติในเรื่องอื่นที่ต้องใช้เสียง 

ส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู ้ถือหุ ้น ยกเว้นเรื่องกฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทก�าหนดต้องให้ได้รับเสียง 3 ใน 4   

ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรายอ่ืนจึงอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพ่ือตรวจสอบและถ่วงดุล 

เรื่องที่ผู้ถือหุ้นใหญ่เสนอได้

ความเสี่ยงจากบริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ >25%

 ณ วันท่ี    กลุ่มนาย/ตระกูล      ถือหุ้นในบริษัทจ�านวน ……….หุ้น คิดเป็นร้อยละ  (มากกว่า 50%) 

………ของจ�านวนหุ้นท่ีจ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จึงท�าให้กลุ่ม……………….. สามารถควบคุมมติที่ประชุม 

ผู ้ถือหุ ้นได้เกือบทั้งหมดไม่ว ่าจะเป็นเรื่องการแต่งตั้งกรรมการ หรือการขอมติในเรื่องอ่ืนที่ต ้องใช้เสียง

ส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู ้ถือหุ ้น ยกเว้นเรื่องกฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทก�าหนดต้องให้ได้รับเสียง 3 ใน 4  

ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรายอ่ืนจึงอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพ่ือตรวจสอบและถ่วงดุล 

เรื่องที่ผู้ถือหุ้นใหญ่เสนอได้

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการในบริษัทย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลักจากการถือหุ้นไม่ถึงร้อยละ 75

 บริษัทไม่มีการประกอบธุรกิจหลักอย่างมีนัยส�าคัญเป็นของตนเอง (บริษัทมีลักษณะเป็น holding company)

รายได้หลักของบริษัทจึงมาจากบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักซึ่งมี ............ แห่ง โดยบริษัทถือหุ้น 

ในบริษัทย่อยดังกล่าวในสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 51 แต่ไม่ถึงร้อยละ 75  แม้จะมีสิทธิในการออกเสียงในที่ประชุม

ผู้ถือหุ้นเกินกึ่งหนึ่ง แต่บริษัทไม่สามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบทั้งหมด เนื่องจากการท�ารายการ 

บางประเภทจะต้องได้รับเสียงสนับสนุนจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 เช่น การเพ่ิมทุน การลดทุน  

การซ้ือหรือขายกิจการ เป็นต้น 

ความเสี่ยงจากเงื่อนไขสัญญาเงินกู้ท่ีมีข้อจ�ากัดในการจ่ายเงินปันผล

 ณ วันที่................ บริษัทมีการกู้เงินยืมจากสถาบันการเงิน 1 แห่ง จ�านวน .......... ล้านบาท ซึ่งสัญญาเงิน

กู้มีอายุ ............. ปี โดยมีก�าหนดช�าระคืนในวันที่ ................... และก�าหนดเงื่อนไขให้บริษัทต้องจ่ายเงินปันผล 

ไม่เกนิ 50% ของก�าไรสุทธขิองปีนัน้ ๆ  และบรษิทัจะไม่สามารถจ่ายเงนิปันผลได้ หากบรษิทัไม่สามารถด�ารงอตัราส่วน 

ความสามารถในการช�าระหน้ี (debt service coverage ratio : DSCR)  ให้ไม่ต�่ากว่า ........... เท่า  ในปี ...............

บริษัทมี DSCR เป็น ..........เท่า และมีอัตราก�าไรสุทธิในระดับต�่า เนื่องจากมีภาระดอกเบี้ยจ่ายสูง เป็นจ�านวน 

.............. ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ .............. ของรายได้รวม บริษัทจึงอาจจะไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้

ความเสี่ยงจากการที่บริษัทมีขาดทุนสะสมจ�านวนมาก อาจไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ในอนาคตอันใกล้

 ในงวดบัญชีปี…………..บริษัทมีผลการด�าเนินงานขาดทุนสุทธิจ�านวน…………ล้านบาท ซึ่งเป็นการด�าเนิน

งานขาดทุนสุทธิต่อเนื่องเป็นปีท่ี…………..ของบริษัท และมีผลให้บริษัท มีผลการด�าเนินงานขาดทุนสะสม  

ณ ส้ินปี………..เป็นจ�านวน…………..ล้านบาท ทัง้นี ้การทีบ่รษิทัมขีาดทนุสะสมจ�านวนมากในช่วง………….ปีทีผ่่านมานัน้  

เนื่องจากบริษัทมีภาระดอกเบี้ยจ่ายสูงจากการกู้ยืมเงินและขาดทุนจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์จ�านวน………….. 

ล้านบาท และจ�านวน…………..ล้านบาท ตามล�าดบั  ในขณะทีบ่รษิทัประสบภาวะการแข่งขนัค่อนข้างสงู ท�าให้ยอดขาย 

….........................……...........................................…

………………………………………..… ………………………..…
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ของบรษัิทและอตัราส่วนก�าไรสุทธลิดลงอย่างต่อเนือ่งจากปี………..จาก…………..เป็น…………..ตามล�าดบั การทีบ่รษิทั 

มีขาดทุนสะสมจ�านวนมากดังกล่าว ท�าให้บริษัทไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ตามกฎหมาย และ 

ผู้ถือหุ้นมีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับเงินปันผลตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่ก�าหนดไว้อีกประมาณ………..ปี 

 อย่างไรก็ดี ในขณะนี้บริษัทก�าลังอยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การตลาด ซึ่งบริษัทคาดว่า 

การด�าเนินการตามแผนดังกล่าวจะสามารถลดภาระหนี้ดังกล่าวได้ และการด�าเนินการดังกล่าวจะมีผลให้บริษัท

สามารถเร่ิมมีก�าไรสุทธิส�าหรับผลประกอบการปี………………..และคาดว่าจะสามารถลดการขาดทุนสะสมได้หมด 

ภายในปี…………..ซึ่งจะท�าให้บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ตั้งแต่ผลประกอบการปี………..เป็นต้นไป

ความเสี่ยงจากที่บริษัทมีมติให้เสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพในสัดส่วนที่มีนัยส�าคัญ (dilution effect) 

 เมื่อวันที่……………..ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้มีมติให้ออกเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุน/หลักทรัพย์แปลงสภาพ

จ�านวน……………..โดยเป็นการเสนอขายแบบ  (เช่น ให้ผู้ลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง ESOP)   (คิดเป็นร้อยละ

ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมด) โดยมีรายละเอียดดังนี้………………..ซึ่งปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท 

ยังมิได้มีมติให้เสนอขาย ทั้งนี้ หากบริษัทเสนอขายหุ้น/หลักทรัพย์แปลงสภาพดังกล่าวทั้งจ�านวน จะท�าให้สิทธิ 

ออกเสียงและสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นปัจจุบัน (control dilution) ลดลงร้อยละ…………..ปัจจุบันมีแผน 

ที่จะเสนอขายหุ้นจ�านวนดังกล่าวให้แก่……………..เพ่ือ……………..ในประมาณเดือน………………..

ความเสี่ยงจากการที่ส่วนของผู้ถือหุ้นอาจต�่ากว่าศูนย์ (ติดลบ) ส่งผลให้หลักทรัพย์ไม่สามารถซื้อขาย

ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้

 ณ วันที่………………..บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ…………..ล้านบาท และในปีที่ผ่านมา บริษัทมีผลด�าเนินการ

ขาดทุนจ�านวน …………..ล้านบาท ซึ่งหากในปีหน้า บริษัทยังคงมีผลด�าเนินการขาดทุนจ�านวนเท่ากับในปีที่ผ่านมา 

อาจท�าให้ส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ ณ วันสิ้นงวดปี ……………….อีก ซึ่งจะส่งผลให้หลักทรัพย์ของบริษัทเข้าข่าย 

อาจถูกเพิกถอนจากการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้  อย่างไรก็ดี บริษัทอยู่ระหว่างการจัดหามาตรการปรับปรุง 

แก้ไขโดย  (เช่น จะจัดหาผู้ลงทุนรายใหม่ จะเพิ่มทุนเสนอขายให้ผู ้ลงทุนกลุ ่มเฉพาะเจาะจง ด�าเนินการ 

ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการ เป็นต้น) 

ความเสี่ยงจากการที่หุ้นมี free float น้อยส่งผลให้สภาพคล่องในการซื้อขายน้อย

 ณ วันที่ ......................หุ ้นของบริษัทส่วนใหญ่จ�านวน ........... หรือร้อยละ......... ถือโดยผู ้ถือหุ ้น 

(กลุ่ม strategic partner และไม่ได้รวมหุ้นซื้อคืนตามเกณฑ์ free float)   เพียง .............ราย และเป็น 

การถือโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย (ซึ่งถือหุ้นน้อยกว่า  ..............หุ้น หรือร้อยละ ............).เพียงจ�านวน ............หรือ 

ร้อยละ.........  จึงท�าให้มีหุ้นของบริษัทที่ซ้ือขายหมุนเวียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (free float) ค่อนข้างน้อย หรือเพียง

ร้อยละ..........  จึงมีผลให้การซื้อขายเปลี่ยนมือของหุ้นในตลาดรองอาจมีไม่มากนัก และผู้ลงทุนทั่วไปไม่สามารถ 

เข้าถึงเพื่อการซื้อขายได้ปกติ   ดังนั้น ผู้ถือหุ้นจึงอาจจะมีความเสี่ยงที่จะไม่สามารถขายหุ้นได้ทันทีในราคาที่ต้องการ 

หมายเหตุ  ในกรณีท่ีหุ้นของบริษัทจดทะเบียนมีสัดส่วนการกระจายหุ้นให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย (หุ้น free float) 

ต�่ากว่าหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ก�าหนดเกี่ยวกับเร่ืองการกระจายรายย่อย บริษัทควรเปิดเผยถึงความเสี่ยง

ในเรื่องดังกล่าว ซึ่งรวมถึงผลกระทบต่อการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และแนวทางการแก้ไขด้วย 

….........................…

………………………………………………………………………….....………………

…………………………………………………......……

…………………………………………………………………………………......………………………………….....................…

…………………………………………………………..

…………………………………………………………................................................................
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ภาคผนวก 5

แบบยนืยนัความถูกต้องครบถ้วนของค่าตอบแทนทีจ่่ายให้แก่ผูส้อบบญัชแีละตวัอย่างการเปิดเผย

 

	 ส�ำนกังำนได้จดัท�ำ	“แบบยนืยนัควำมถกูต้องครบถ้วนของค่ำตอบแทนทีจ่่ำยให้แก่ผูส้อบบญัช”ี	เพือ่ให้บรษัิท

ส่งให้ผู้สอบบัญชียืนยันควำมถูกต้อง	ก่อนน�ำยอดรวมของแต่ละรำยกำรมำเปิดเผย		นอกจำกนี้	เพ่ือควำมเข้ำใจ

ที่ถูกต้องตรงกัน	ส�ำนักงำนได้จัดท�ำตัวอย่ำงกำรเปิดเผยข้อมูลในเร่ืองดังกล่ำว	เพื่อเป็นแนวทำงด้วย		อย่ำงไรก็ด ี

หำกบริษัทเห็นว่ำมีแบบหรือวิธีกำรอื่นที่เหมำะสมกว่ำก็อำจปรับใช้ตำมควำมเหมำะสมก็ได้	 ทั้งนี้	 เพ่ือ 

ควำมสะดวกของบริษัทในกำรให้ผู้สอบบัญชียืนยันควำมถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลที่จะน�ำมำเปิดเผยในหัวข้อนี้	 

(รำยละเอียดตำมหนังสือเวียน	 ที่	 จ.(ว)	 3	 /2548	 	 เร่ือง	 กำรแก้ไขประกำศเก่ียวกับกำรอนุญำตให้เสนอขำย 

หลักทรัพย์และกำรเปิดเผยข้อมูล	ลงวันที่	18	กุมภำพันธ์	2548)	 

แบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของค่าตอบแทนท่ีจ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี

รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันท่ี.................

ค�ำแนะน�ำในกำรใช้แบบ

ให้บริษัทระบุค่ำตอบแทนจำกกำรสอบบัญชีและค่ำบริกำรอ่ืน14		ที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ำยให้ผู้สอบบัญชี	

ส�ำนักงำนสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด	และบุคคลหรือกิจกำรที่เก่ียวข้อง15	กับผู้สอบบัญชีและส�ำนักงำน

สอบบัญชีดังกล่ำว	ในแบบนี้ก่อนแล้วจึงส่งให้ผู้สอบบัญชียืนยันและรับรองควำมถูกต้อง

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

รายการที่ ชื่อบริษัทผู้จ่าย ชื่อผู้สอบบัญชี ค่าสอบบัญชี

1 บมจ.	ตัวอย่ำง นำย	ก 100,000

2 บริษัทย่อย	1 นำย	ก 50,000

3 บริษัทย่อย	2 นำย	ข 50,000

4 บริษัทย่อย	3 นำย	ค 30,000

รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี 230,000

              

14	 ตัวอย่ำงงำนบริกำรอื่นตำมหมำยเหตุข้อ	1	ท้ำยแบบฟอร์มนี้

15	 นิยำมบุคคลหรือกิจกำรที่เก่ียวข้องพร้อมตัวอย่ำงตำมหมำยเหตุข้อ	2	ท้ำยแบบฟอร์มนี้
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ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

ข้อมูลข้ำงต้น

	 ถูกต้องครบถ้วนแล้ว	 ทั้งนี้	 ข้ำพเจ้ำขอยืนยันว่ำไม่มีข้อมูลกำรให้บริกำรอื่นที่บริษัทและบริษัทย่อย 

	 จ่ำยให้ข้ำพเจ้ำ	 ส�ำนักงำนสอบบัญชีที่ข้ำพเจ้ำสังกัด	 และบุคคลหรือกิจกำรที่เก่ียวข้องกับข้ำพเจ้ำ 

	 และส�ำนักงำนสอบบัญชีที่ข้ำพเจ้ำสังกัด	 ที่ข้ำพเจ้ำทรำบและไม่มีกำรเปิดเผยไว้ข้ำงต้นไม่ถูกต้อง	 

 

	 ไม่ครบถ้วน	กล่ำวคือ...........................................................................................................................

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

	 เม่ือปรับปรุงข้อมูลข้ำงต้น	(ถ้ำมี)	แล้ว	ข้ำพเจ้ำขอยนืยนัว่ำข้อมลูทัง้หมดในแบบฟอร์มนีแ้สดงค่ำตอบแทน 

	 สอบบัญชีและค่ำบริกำรอ่ืนที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ำยให้ข้ำพเจ้ำ	ส�ำนักงำนสอบบัญชีที่ข้ำพเจ้ำสังกัด 

		 และบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกับข้ำพเจ้ำและส�ำนักงำนสอบบัญชีดังกล่ำว	ที่ถูกต้องครบถ้วน	

ลงช่ือ	 	 ก	 	

	 (	 นำย	ก	 	 )

สังกัด	 	 ส�ำนักงำน	ABC	

	 ผู้สอบบัญชีของ	บมจ.ตัวอย่ำง

รายการที่ ชื่อบริษัท
ผู้จ่าย

ประเภทของ
งานบริการอ่ืน 

(non-audit service)

ผูใ้ห้บริการ ค่าตอบแทนของงานบริการอ่ืน

ส่วนท่ีจ่ายไปใน
ระหว่างปีบัญชี

ส่วนท่ีจะต้อง
จ่ายในอนาคต

5 บมจ.	ตัวอย่ำง กำรตรวจสอบสถำนะ	
ของกิจกำร

ส�ำนักงำน	
ABC

100,000 50,000

6 บริษัทย่อย	1 กำรศึกษำควำมเป็นไป
ได้ของโครงกำร

ABC	
Advisory	
Service	
Co.,	Ltd.

50,000

7 บริษัทย่อย	2 กำรตรวจสอบกำรปฏิบัติ
ตำมสัญญำ		

นำง	ง 200,000

รวมค่าตอบแทนส�าหรับงานบริการอ่ืน (non-audit fee) 150,000 250,000
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หมายเหตุ แนบท้ายแบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของค่าตอบแทนท่ีจ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี

ข้อ 1 ตัวอย่างงานบริการอื่น (non-audit service)

	 ก.	 กำรตรวจสอบสถำนะของกิจกำร	(Due	Diligence)

	 ข.	 กำรวิเครำะห์สถำนะเงินสดของกิจกำร	(Cash	monitoring)

	 ค.	 กำรเป็นผู้บริหำรแผนฟื้นฟูกิจกำร

	 ง.	 กำรให้บริกำรยกร่ำงและเสนอแผนฟื้นฟูกิจกำร

	 จ.	 กำรบริหำรจัดกำรทรัพย์สิน	(Asset	Management)

	 ฉ.	 กำรศึกษำควำมเป็นไปได้ของโครงกำร	(Feasibility	Study)

	 ช.	 กำรตรวจสอบหรือจัดท�ำข้อมูลทำงกำรเงินที่เก่ียวกับอนำคต	เช่น	กำรสอบทำนหรือจัดท�ำ

	 	 ประมำณกำรงบกำรเงิน

	 ซ.	 กำรตรวจสอบตำมวิธีกำรท่ีตกลงร่วมกัน	(Engagement	to	Perform	Agree-upon	Procedures)	 

	 	 เช่น	กำรตรวจสอบข้อมูลเก่ียวกับเจ้ำหนี้กำรค้ำ		ลูกหนี้กำรค้ำ			กำรซื้อสินค้ำจำกบุคคลหรือกิจกำร

	 	 ที่เกี่ยวข้องกัน	ยอดขำยและก�ำไรตำมส่วนงำน		เป็นต้น

	 ฌ.	 กำรตรวจสอบเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพำะ	(Special	Purpose	Audit	Engagement)	เช่น	

	 	 กำรตรวจสอบงบกำรเงินที่จัดท�ำขึ้นตำมหลักกำรบัญชีอ่ืนนอกเหนือจำกหลักกำรบัญชี

	 	 ที่รับรองทั่วไป		กำรตรวจสอบส่วนประกอบของงบกำรเงิน		กำรตรวจสอบกำรปฏิบัติ

	 	 ตำมสัญญำ		กำรตรวจสอบงบกำรเงินแบบย่อ		เป็นต้น

	 ญ.	 กำรรับท�ำบัญชี

	 ฎ.	 กำรออกแบบระบบบัญชีและกำรเงิน

	 ฏ.	 กำรประเมินรำคำทรัพย์สิน

	 ฐ.	 กำรประเมินมูลค่ำของกิจกำร	(Valuation)

	 ฑ.	 กำรประเมินค่ำสถิติประกันภัย	(Actuarial	Service)

	 ฒ.	 กำรออกแบบระบบกำรควบคุมภำยใน

	 ณ.	 กำรให้ค�ำปรึกษำหรือให้บริกำรด้ำนกำรตรวจสอบภำยใน

	 ด.	 กำรให้บริกำรด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล	(Management	Functions	or	Human	Resource		

	 	 Services)

	 ต.	 กำรเป็นนำยหน้ำ	ตัวแทน	กำรเป็นที่ปรึกษำกำรลงทุน	และวำณิชธนกิจ

	 ถ.	 กำรให้บริกำรด้ำนกฎหมำยและภำษี	

	 ท.	 กำรเป็นที่ปรึกษำธุรกิจในด้ำนต่ำง	ๆ	ที่ไม่เกี่ยวกับงำนสอบบัญชี

ข้อ 2  นิยามบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและส�านักงานสอบบัญชีท่ีผู้สอบบัญชีสังกัด 

พร้อมตัวอย่าง

	 ก.	 คู่สมรสและบุตรที่ยังต้องพึ่งพิงหรืออยู่ในอุปกำระของผู้สอบบัญชี		เช่น	บุตรท่ีอยู่อำศัย

	 	 ในบ้ำนของบิดำมำรดำ		บุตรที่ยังต้องพ่ึงพิงเงินได้บำงส่วนจำกบิดำมำรดำ	เป็นต้น

	 ข.	 กิจกำรที่มีอ�ำนำจควบคุมส�ำนักงำนสอบบัญชี		กิจกำรที่ถูกควบคุมโดยส�ำนักงำน

	 	 สอบบัญชี		และกิจกำรที่อยู่ภำยใต้กำรควบคุมเดียวกันกับส�ำนักงำนสอบบัญชี	

	 	 ไม่ว่ำจะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม	เช่น	บริษัทแม่		บริษัทย่อย		บริษัทในเครือ	เป็นต้น
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	 ค.	 กิจกำรที่อยู่ภำยใต้อิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส�ำคัญของส�ำนักงำนสอบบัญชี		เช่น	บริษัทร่วม	เป็นต้น

	 ง.	 หุ้นส่วนหรือเทียบเท่ำของส�ำนักงำนสอบบัญชี		

	 จ.	 คู่สมรสและบุตรที่ยังต้องพึ่งพิงหรืออยู่ในอุปกำระของบุคคลตำม	(ง)

	 ฉ.	 กิจกำรที่ผู้สอบบัญชี	บุคคลตำม	(ก)	(ง)	หรือ	(จ)	มีอ�ำนำจควบคุมหรือมีอิทธิพล

	 	 อย่ำงเป็นสำระส�ำคัญ	ไม่ว่ำจะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม		เช่น	กรณีที่บุคคลตำม	

	 	 (ก)	(ง)	หรือ	(จ)	ไปเปิดกิจกำรส่วนตัวหรือไปมีหุ้นส่วนในธุรกิจต่ำง	ๆ	เป็นต้น

	 ท้ังนี้	ในกำรพิจำรณำลักษณะของกำรควบคุมหรือกำรมีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส�ำคัญท่ีจะเข้ำข่ำยเป็นบุคคล

หรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและส�ำนักงำนสอบบัญชีข้ำงต้น	ให้น�ำนิยำมตำมมำตรฐำนกำรบัญชีว่ำด้วย

เรื่องกำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจกำรที่เก่ียวข้องกันมำใช้บังคับ

ตัวอย่างการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1.  ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) 

	 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ำย	ค่ำตอบแทนกำรสอบบัญชี	ให้แก่

	 -	 ผู้สอบบัญชีของบริษัท	ในรอบปีบัญชีท่ีผ่ำนมำมีจ�ำนวนเงินรวม	 150,000		 บำท

	 -		 ส�ำนักงำนสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด		บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและส�ำนักงำน

สอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด	ในรอบปีบัญชีที่ผ่ำนมำมีจ�ำนวนเงินรวม	 80,000	 	 บำท	

2. ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

		 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ำย	ค่ำตอบแทนของงำนบริกำรอ่ืน	ซ่ึงได้แก่		กำรตรวจสอบสถำนะของกิจกำร	

(Due	Diligence)		กำรศึกษำควำมเป็นไปได้ของโครงกำร	(Feasibility	Study)		และกำรตรวจสอบ

กำรปฏิบัติตำมสัญญำ		ให้แก่

	 -		 ผู้สอบบัญชีของบริษัท	ในรอบปีบัญชีที่ผ่ำนมำมีจ�ำนวนเงินรวม	 0	 บำท	และจะต้องจ่ำย

ในอนำคตอันเกิดจำกกำรตกลงที่ยังให้บริกำรไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่ำนมำมีจ�ำนวนเงินรวม	

	 					0		 บำท

	 -		 ส�ำนักงำนสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด	บุคคลหรือกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและส�ำนักงำน

สอบบัญชีดังกล่ำว	ในรอบปีบัญชีที่ผ่ำนมำมีจ�ำนวนเงินรวม	 150,000		 บำท	และจะต้องจ่ำย

ในอนำคตอันเกิดจำกกำรตกลงที่ยังให้บริกำรไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่ำนมำมีจ�ำนวนเงินรวม

	 								250,000	 บำท
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 ข้อแนะน�าการเปิดเผยหัวข้อรายการระหว่างกัน
 

1. รายการระหว่างกัน	 หมำยถึง	 ธุรกรรมหรือรำยกำรทำงธุรกิจ	 หรือธุรกิจที่คล้ำยคลึงหรือแข่งขันกัน	 หรือ 

มีควำมสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกันอื่นใดที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ระหว่ำงบริษัท	 (บริษัทที่ออก

หลักทรัพย์หรือบริษัทย่อย)	กับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง 

 ตัวอย่ำงรำยกำรระหว่ำงกันที่ต้องเปิดเผยรำยละเอียด

	 	 (1)	 กำรซื้อหรือขำย	วัตถุดิบ	หรือ	สินค้ำ	

	 	 (2)		 กำรให้หรือรับบริกำร	เช่น	ขนส่งสินค้ำ	

	 	 (3)			กำรเช่ำหรือให้เช่ำ	(รวมกำรท�ำสัญญำเช่ำระยะยำว)		เช่น	ท่ีดิน	ส�ำนักงำน	คลังสินค้ำ

	 	 (4)			กำรซ้ือขำยสินทรัพย์		หรือกำรให้สิทธ์ิกำรใช้สินทรัพย์

	 	 (5)			กำรเป็นตัวแทน

	 	 (6)			กำรมีสัญญำกำรจัดกำร

	 	 (7)			กำรจัดหำเงินทุน		กำรรับหรือให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน	เช่น	กู้ยืมเงิน	ค�้ำประกัน

	 	 (8)			กำรให้หรือได้รับข้อมูลจำกกำรวิจัยและพัฒนำ

	 	 (9)			กำรให้หรือรับบริกำรเป็นที่ปรึกษำ	หรือควำมช่วยเหลือทำงเทคนิค

2. นิยามท่ีเกี่ยวข้อง

 2.1  บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

	 	 สรุปนิยำมบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งและบุคคลที่เก่ียวโยงกันได้ดังนี้

ภาคผนวก 6
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 2.2 ผู้บริหาร หมำยถึง	 ผู ้จัดกำร	 หรือผู้ด�ำรงต�ำแหน่งระดับบริหำรสี่รำยแรกนับต่อจำกผู้จัดกำรลงมำ 

ผูซ้ึง่ด�ำรงต�ำแหน่งเทยีบเท่ำกบัผู้ด�ำรงต�ำแหน่งระดบับรหิำรรำยทีส่ีท่กุรำย	และให้หมำยควำมรวมถงึ	ผูด้�ำรงต�ำแหน่ง

ระดับบริหำรในสำยงำนบัญชีหรือกำรเงินที่เป็นระดับผู้จัดกำรฝ่ำยขึ้นไปหรือเทียบเท่ำ

 ตัวอย่างของการพิจารณาผู้บริหารตามนิยามข้างต้น

 2.3 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 หมำยถึง	 ผู ้ถือหุ้นในผู้ออกหลักทรัพย์เกินกว่ำร้อยละสิบของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธ ิ

ออกเสียงทั้งหมดของผู้ออกหลักทรัพย์	กำรถือหุ้นดังกล่ำวให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

 ตัวอย่างการนับรวมการถือหุ้น

 2.4   ผู้ที่เกี่ยวข้อง หมำยถึง			บุคคลหรือห้ำงหุ้นส่วนที่มีควำมสัมพันธ์กับบุคคลใดในลักษณะใดลักษณะหน่ึง

ดังนี้

	 		 (ก)		คู่สมรสของบุคคลดังกล่ำว

	 	 (ข)	 บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะของบุคคลดังกล่ำว

	 	 (ค)		ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญซึ่งบุคคลดังกล่ำวหรือบุคคลตำม	(ก)	หรือ	(ข)	เป็นหุ้นส่วน

	 	 (ง)		 ห้ำงหุ้นส่วนจ�ำกัดที่บุคคลดังกล่ำวหรือบุคคลตำม	 (ก)	 หรือ	 (ข)	 เป็นหุ้นส่วนจ�ำพวกไม่จ�ำกัด 

ควำมรับผิด	 หรือเป็นหุ ้นส่วนจ�ำพวกจ�ำกัดควำมรับผิดที่มีหุ ้นรวมกันเกินกว่ำร้อยละสำมสิบของหุ ้นทั้งหมด 

ของห้ำงหุ้นส่วนจ�ำกัด

ผู้จัดการ (MD/CEO)

+

นาย A + คู่สมรส + บุตรไม่บรรลุนิติภาวะ

นิติบุคคลอ่ืน

บริษัท

>

y%

30%

x%

หาก x% + y% > 10% นาย A จะเข้าข่ายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

ผู้บริหาร 1 ผู้บริหาร 3ผู้บริหาร 2 ผู้บริหาร 4 ผู้บริหาร 5

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

CFO

ผูจ้ดัการฝ่ายการเงนิ
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	 	 (จ)		บริษัทจ�ำกัดหรือบริษัทมหำชนจ�ำกัดที่บุคคลดังกล่ำวหรือบุคคลตำม	(ก)	หรือ	(ข)	หรือห้ำงหุ้นส่วน

ตำม	(ค)	หรือ	(ง)	ถือหุ้นรวมกันเกินกว่ำร้อยละสำมสิบของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น	หรือ

	 	 (ฉ)	 บริษัทจ�ำกัดหรือบริษัทมหำชนจ�ำกัดที่บุคคลดังกล่ำวหรือบุคคลตำม	 (ก)	 หรือ	 (ข)	 หรือห้ำงหุ้น

ส่วนตำม	 (ค)	 หรือ	 (ง)	 หรือบริษัทตำม	 (จ)	 ถือหุ้นรวมกันเกินกว่ำร้อยละสำมสิบของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ำยได้แล้ว 

ทั้งหมดของบริษัทนั้น

	 		 (ช)		นิติบุคคลที่บุคคลดังกล่ำวสำมำรถมีอ�ำนำจในกำรจัดกำรในฐำนะเป็นผู้แทนของนิติบุคคล

 2.5   ผู้มีอ�านาจควบคุม	 หมำยถึง	 ผู้ถือหุ้นหรือบุคคลอ่ืนซึ่งโดยพฤติกำรณ์มีอิทธิพลต่อกำรก�ำหนดนโยบำย 

กำรจัดกำร	 หรือกำรด�ำเนินงำนของบริษัทอย่ำงมีนัยส�ำคัญ	 ไม่ว่ำอิทธิพลดังกล่ำวจะสืบเนื่องจำกกำรเป็นผู้ถือหุ้น	

หรือได้รับมอบอ�ำนำจตำมสัญญำ	หรือกำรอ่ืนใดก็ตำม	โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงคือบุคคลที่เข้ำลักษณะข้อใดข้อหนึ่งดังน้ี

	 	 (ก)		บุคคลที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อมเกินกว่ำร้อยละยี่สิบห้ำของจ�ำนวนหุ้น

ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท

			 	 (ข)		บุคคลที่ตำมพฤติกำรณ์สำมำรถควบคุมกำรแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมกำรของบริษัทนั้นได้

	 		 (ค)	 บุคคลที่ตำมพฤติกำรณ์สำมำรถควบคุมผู้ซึ่งรับผิดชอบในกำรก�ำหนดนโยบำย	 กำรจัดกำรหรือ 

กำรด�ำเนนิงำนของบรษิทัให้ปฏบิตัติำมค�ำสัง่ของตนในกำรก�ำหนดนโยบำย	กำรจดักำรหรือกำรด�ำเนนิงำนของบริษทั

	 	 	(ง)	 บคุคลทีต่ำมพฤตกิำรณ์มกีำรด�ำเนนิงำนในบรษัิทหรอืมคีวำมรบัผดิชอบในกำรด�ำเนนิงำนของบรษิทั

เยี่ยงกรรมกำรหรือผู้บริหำร	รวมท้ังบุคคลท่ีมีต�ำแหน่งซ่ึงมีอ�ำนำจหน้ำที่เช่นเดียวกับบุคคลดังกล่ำวของบริษัทนั้น

3. ตัวอย่างลักษณะความสัมพันธ์ท่ีเข้าข่ายเป็นบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งในรายการระหว่างกัน

 

 กรณีที่ 1 ผู้มีอ�านาจควบคุมที่มีสิทธิออกเสียงท้ังทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่า 25% ของจ�านวนหุ้น

ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท

ผู้มีอ�ำนำจควบคุม

นิติบุคคลอ่ืน

บ. ย่อย 1 บ. ย่อย 2

บริษัทจดทะเบียน

> 30%

51%

z%

x%

49% เเต่มีอ�านาจควบคุม

โดยผลรวมของ X% + Z% มากกว่า 25% 



125ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์เเละตลำดหลักทรัพย์

 กรณีที่ 2  ผู ้มีอ�านาจควบคุม กรณีเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลอย่างมีสาระส�าคัญเนื่องจากมีอ�านาจออกเสียง 

ในบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม (ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ของบุคคล 

ในเชิงบริหารไม่ว่าอยู ่ในต�าแหน่งทางบริหารหรือไม่ แต่มีอ�านาจในการสั่งการ โดยอาจรวมถึงการมีสัญญา 

การจัดการ) โดยรวมถึงสมาชิกในครอบครัว (เช่น บิดา มารดา คู่สมรส บุตร บุตรบุญธรรม หรือคู่สมรสของบุตร) 

และ nominee ด้วย โดยมีตัวอย่างเช่น

 กรณีท่ี 3  นิติบุคคลใด ๆ ท่ี กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�านาจควบคุม ถือหุ้น หรือมีอ�านาจ

ควบคุมหรือมีส่วนได้เสียอ่ืนใด ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมอย่างมีนัยส�าคัญ 

บ. ใหญ่ที่สุด MD คือ นาย A

MD คือ นาย Bบ. ใหญ่

บริษัท

ไม่มีต�าแหน่งทางการบริหาร
 แต่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ในนโยบายต่างๆ ของบริษัท

ถือหุ้น 30% 
ไม่มีต�าแหน่งทางการบริหาร 
แต่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ

ในนโยบาย ของบริษัท

ไม่ได้ถือหุ้น 
และไม่มีต�าแหน่งทางการบริหาร 
แต่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ โดย

ผ่านทางผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

บริษัทจดทะเบียน

หรือ

เป็นเจ้าของ

สามีเป็นเจ้าของ

ผู้มีอ�ำนำจควบคุม A ผู้มีอ�ำนำจควบคุม B ผู้มีอ�ำนำจควบคุม C

บ. ใหญ่ นาย A (MD) บ. นาดี

บริษัทจดทะเบียน นาง B (กรรมการ) บ. ข้าวเจ้า
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 กรณทีี ่4  กจิการทีม่เีจ้าของเป็นกรรมการหรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัจดทะเบยีนหรือบรษิทัทีอ่อกหลกัทรพัย์ 

 กรณีที่ 5  กิจการที่มีผู้บริหารส�าคัญเป็นคนเดียวกันกับบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

4.  มำตรกำรคุ้มครองผู้ลงทุน

 กรณีมีรายการระหว่างกัน อย่างต่อเนื่อง บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ควรมีมาตรการคุ้มครอง

ผู้ลงทุนเพื่อป้องกันมิให้มีการถ่ายเทผลประโยชน์หรือป้องกันผู้มีส่วนได้เสียมิให้ได้รับประโยชน์ทางการเงินอ่ืน 

นอกจากประโยชน์ที่พึงได้ตามปกติ โดยมาตรการดังกล่าวต้องสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง  ทั้งนี้ แนวทาง 

การด�าเนินการท่ีจะถือว่าสามารถป้องกันการถ่ายเทผลประโยชน์ เช่น

 (1) การท�าสัญญา เพ่ือก�าหนดผลตอบแทนของแต่ละฝ่ายให้ชัดเจน โดยสัญญาดังกล่าวควรมีลักษณะดังนี้

  - เป็นสัญญาระยะยาวไม่น้อยกว่า 3 ปี ถ้าอายุสั้นกว่านี้ต้องก�าหนดวิธีการต่อสัญญาอย่างชัดเจนและ

ยุติธรรม มีเงื่อนไขที่ไม่แตกต่างกับการท�ากับบุคคลภายนอก

  - มีการก�าหนดผลตอบแทนระหว่างกันเป็นจ�านวนที่แน่นอน หรือสามารถอ้างอิงกับราคาตลาด  

(benchmark) ได้ โดยผู้สอบบัญชีต้องสามารถตรวจสอบและเปิดเผยรายการดังกล่าวได้ในภายหลังด้วย

  -  มีการก�าหนดผลตอบแทนหรือเงื่อนไขอ่ืน ๆ ที่ชัดเจนและเป็นธรรมแก่บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทที่

ออกหลักทรัพย์

  ทั้งนี้ ให้ระบุสาระส�าคัญดังกล่าวในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปีด้วย

 (2) การรับรองโดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย มีข้อก�าหนดที่ชัดเจนให้กรรมการท่ีไม่มีส่วนได้เสียหรือ 

มีความเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ดังกล่าวเป็นผู ้ด�าเนินการและตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องรายการระหว่างกัน  

โดยกรรมการจะต้องรับรองในแบบ 56-1 และเปิดเผย ชื่อ ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ ชนิดและมูลค่า 

ของรายการดังกล่าว พร้อมทั้งความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของการท�ารายการ และความเห็นของกรรมการ

อิสระท่ีแตกต่าง (ถ้ามี) ในแบบ 56-1 

  (3) การรับรองโดยผู้เชี่ยวชาญที่เป็นบุคคลที่ 3 ที่เป็นอิสระ กรณีที่กรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสียไม่มีความ

ช�านาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น เนื่องจากการพิจารณารายการดังกล่าวต้องใช้ความรู ้

หรือความเช่ียวชาญพิเศษ บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทท่ีออกหลักทรัพย์ต้องจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ความช�านาญ

พิเศษ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการระหว่างกันนั้น เพ่ือน�าไปใช้ประกอบการตัดสินใจของ 

คณะกรรมการหรือผู้ที่ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้ บุคคลที่ 3 ดังกล่าวต้องเป็นอิสระจากบริษัทจดทะเบียนหรือ 

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีคุณสมบัติและหน้าที่ดังต่อไปนี้

เป็นเจ้าของ

มีนาย E เป็น MD ใน

เป็นเจ้าของ

นาย C (MD)

นาย E (MD)

บริษัทจดทะเบียน

บริษัทจดทะเบียน

บ. ตะวัน

บ. เก่งกล้า

นาย D (ผู้ถือหุ้นรายใหญ่) บ. จันทรา
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  - ผู้สอบบัญชี หมายถึง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่ได้รับความเห็นชอบจากส�านักงาน 

มีหน้าที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องทางด้านบัญชี

  - ผู ้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับราคาที่เหมาะสมของทรัพย์สินท่ีเกี่ยวข้อง  

โดยมีหลักเกณฑ์การประเมินราคาทรัพย์สินตามข้อ 5 เเละประกาศ ข้อก�าหนดท่ีเก่ียวข้อง

  - วิศวกรอิสระ ในกรณีที่รายการระหว่างกันเกี่ยวข้องกับเร่ืองการก่อสร้างหรืองานด้านวิศวกรรม 

ผูท้ีใ่ห้ความเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของรายการนัน้ ต้องเป็นวิศวกรทีม่คีวามเช่ียวชาญในสาขาวิชาด้านวิศวกรรม

ที่เกี่ยวกับรายการระหว่างกันนั้น และจะต้องเป็นผู้ที่มีจรรยาบรรณซึ่งไม่เคยมีประวัติการกระท�าผิดทางกฎหมาย 

ในเรื่องเกี่ยวกับวิชาชีพทางวิศวกรรม 

  - ส�านักงานกฎหมาย ในกรณีที่รายการระหว่างกันมีประเด็นเก่ียวข้องกับด้านกฎหมาย ผู้ที่ให้ความเห็น

หรือตรวจสอบสัญญาต้องเป็นส�านักงานกฎหมายที่เชื่อถือได้ ซึ่งไม่เคยมีประวัติการให้ความเห็นต่อประชาชนโดย

ขาดความรับผิดชอบหรือความรอบคอบ

   ทั้งนี้ จะต้องเปิดเผยความเห็นของบุคคลที่ 3 ดังกล่าวไว้ในแบบ 56-1 ด้วย

5.  กำรประเมินรำคำทรัพย์สิน

 การประเมนิราคาทรัพย์สนิทีแ่สดงไว้ในแบบ 56-1 ให้ประเมนิราคาโดยบคุคลที ่3 ตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารดังน้ี  

  (1) ในกรณีที่ทรัพย์สินที่แสดงราคาประเมินที่ดิน อาคาร สิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักรหรือสัญญาเช่า 

ระยะยาว ต้องประเมินราคาโดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สินที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่ได้รับความเห็นชอบจากส�านักงาน 

และให้ใช้แนวทางการประเมินตามที่ก�าหนดไว้ในเอกสารแนบ 4 ด้วย

  (2) ในกรณีทรัพย์สินที่แสดงราคาประเมินเป็นหลักทรัพย์ ต้องประเมินราคาโดยที่ปรึกษาทางการเงิน 

ที่ได้รับการเห็นชอบจากส�านักงาน

  (3) ในกรณีทรัพย์สินที่แสดงราคาประเมินเป็นเครื่องจักรที่มีลักษณะเฉพาะ สัมปทานส�าหรับทรัพยากร 

ธรรมชาติที่มีการหมดเปลือง หรือทรัพย์สินอ่ืนที่ไม่เข้าลักษณะตาม (1) และ (2) ต้องประเมินโดยหน่วยงานราชการ 

หรือผู้ช�านาญการในด้านนั้นท่ีเป็นอิสระ

  ทัง้นี ้บริษทัอาจแสดงราคาอ้างองิจากแหล่งอืน่หรอืเหตผุลของการก�าหนดราคาดงักล่าวสามารถแสดงได้ว่า 

ราคาของทรัพย์สินเป็นธรรมและเหมาะสมแทนการประเมินราคาข้างต้นได้
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6.  ตัวอย่ำงกำรเปิดเผยข้อมูลรำยกำรระหว่ำงกัน

  (1) ตัวอย่ำงกำรขำยสินค้ำและบริกำรท่ีมีรำยกำรคล้ำยคลึงกัน

 นโยบำยกำรก�ำหนดรำคำและเงื่อนไขระหว่ำงกัน
 - บริษัทขายสินค้าให้บริษัท ศรีสุข จ�ากัด โดยมีราคาและเงื่อนไขที่เป็นปกติเช่นเดียวกับที่ขายให้กับกิจการอื่น
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และเป็นไปตามราคาตลาด

	 - บริษัทขายสินค้าให้บริษัท เจริญ จ�ากัด ภายใต้ข้อตกลงระยะยาว ซึ่งท�าให้ บริษัท เจริญ จ�ากัดสามารถ 

ซื้อสินค้าได้ในราคาที่ต�่ากว่าราคาขายตามปกติโดยเฉลี่ยประมาณร้อยละ 5 ของราคาขายปกติ

 - รายการซื้อสินค้าและรับบริการข้างต้นเป็นไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ และเป็นไปตามราคาตลาด 

บุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง ลักษณะรำยกำรและลักษณะควำมสัมพันธ์ มูลค่ำรำยกำร 
(ล้ำนบำท)

ปี ...... ปี ......

บริษัท ศรีสุข จ�ากัด เป็นบริษัท

ของนายมั่งมี ซึ่งเป็นกรรมการ

ผู้จัดการของบริษัท ใหญ่ จ�ากัด 

โดยนายม่ังมี ภรรยาและบุตร 

ซึง่ได้แก่.......ถอืหุน้ในบรษิทัศรีสขุฯ

รวมร้อยละ.........

บริษัทขายสินค้าให้บริษัทศรีสุขฯ มูลค่า

ลูกหนี้ค้างช�าระต้นงวด

ลูกหนี้ค้างช�าระปลายงวด

ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัทถูกควบคุมโดย บริษัท ใหญ่ จ�ากัด ซ่ึงถือหุ้น

ในบริษัทร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียนท่ีเรียกช�าระ

แล้ว โดยบริษัทที่มีอ�านาจสูงสุดที่ควบคุมบริษัทในกลุ่ม 

ทั้งหมด คือ บริษัท ใหญ่ที่สุด จ�ากัด ซึ่งมีรายช่ือ

ผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ท่ีสุดฯ ดังน้ี    (ระบุรายช่ือ

ผู้ถือหุ้นใหญ่หรืออาจแสดงเป็นหมายเหตุท้ายตารางก็ได้)      

xx

xx

xx

xx

xx

xx

บริษัท เจริญ จ�ากัด เป็นบริษัทของ

นายโชค ซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการ

ของบริษัท โดยนายโชคถือหุ้นใน

บริษัทร้อยละ ....และถือหุ้น

ในบริษัทเจริญฯ ร้อยละ ....

บริษัทขายสินค้าให้บริษัทเจริญฯ มูลค่า

ลูกหนี้ค้างช�าระต้นงวด

ลูกหนี้ค้างช�าระปลายงวด

xx

xx

xx 

xx

xx

xx

บริษัท ใหญ่ จ�ากัด บริษัทใช้บริการที่ปรึกษาทางกฎหมายจาก

บริษัท ใหญ่ จ�ากัด

xx xx 

บริษัท ใหญ่ที่สุด จ�ากัด บริษัทใช้บริการที่ปรึกษาจากบริษัท ใหญ่ท่ีสุด จ�ากัด xx xx

บริษัท พี่น้อง จ�ากัด บริษัทซื้อสินค้าประเภท......จากบริษัท พ่ีน้อง จ�ากัด 

โดยบริษัท พ่ีน้อง จ�ากัด เป็นบริษัทย่อยของ บริษัท  

ใหญ่ จ�ากัด จึงถือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 

เนื่องจากถูกควบคุมโดยบริษัท ใหญ่ จ�ากัด เช่นเดียวกัน

xx xx

.........................
........................................................................................
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 ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษัท         (ระบุ)                             

 (2) ตัวอย่ำงกำรขำยสินค้ำและบริกำรท่ัวไป

ชื่อและลักษณะ
ควำมสัมพันธ์

ลักษณะรำยกำร มูลค่ำรำยกำร 
(ล้ำนบำท)

ควำมจ�ำเป็นและสมเหตุสมผล

บริษัท A (มีนาย ก  

ซึ่งถือหุ้นในบริษัท

จดทะเบียน 15% 

และถือหุ้นในบริษัท A 

51%)

บริษัทจดทะเบียน

ว่าจ้างให้บริษัท A 

ขนส่งสินค้าให้

xx.xx คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า 

เนื่องจากบริษัท A (ระบุเหตุผล เช่น 

มคีวามเช่ียวชาญ ให้บริการได้ตรงต่อเวลา 

และมีความสะดวกในการใช้บริการได้

รวดเร็ว ในกรณีที่ต้องการความเร่งด่วน) 

โดยราคาและเงื่อนไขที่บริษัทว่าจ้าง

บริษัท A  (ระบุราคาและเงื่อนไข เช่น  

ไม่แตกต่างจากการว่าจ้างผู้ให้บริการ

รายอ่ืน/ เป็นราคาตลาดเสมือน 

ท�ารายการกบัผูใ้ห้บริการรายอ่ืน)  

นอกจากนี ้บริษัทไม่ได้เป็นลูกค้ารายเดยีว

ของบริษัท A โดยบริษัท A ยังได้ให้

บริการแก่ลูกค้ารายอ่ืน ๆ ด้วย  

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

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

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

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

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

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

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

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

..............................
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ช่ือและลักษณะ
ควำมสัมพันธ์

ลักษณะรำยกำร มูลค่ำรำยกำร 
(ล้ำนบำท)

ควำมจ�ำเป็นและ
สมเหตุสมผล

นาย...........เป็น

กรรมการ และ

ถือหุ้นในบริษัท

ร้อยละ.....

บริษัทจดทะเบียน

กูย้มืเงินจากกรรมการ

บริษัท

เงินกู้ยืม

ยอดยกมาต้นงวด           xx

เงินกู้ยืมที่จ่ายคืนในระหว่างงวด     xx 

กู้ยืมเพ่ิมในระหว่างปี           xx 

ยอดคงค้างยกไปปลายงวด           xx

ดอกเบี้ยจ่าย

ยอดยกมาต้นงวด          xx 

ดอกเบี้ยจ่ายในระหว่างงวด         xx 

จ่ายช�าระในระหว่างปี           xx 

ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด         xx

บริษัทกู้ยืมเงินเพ่ือใช้     

(ระบุวัตถุประสงค์

การใช้เงิน)     

โดยเงินกู้ยืมดังกล่าวมี

ก�าหนดช�าระคืนในวันที่ 

.........../ไม่มีก�าหนดวันที่

ต้องจ่ายช�าระคืนแน่นอน 

มีอัตราดอกเบี้ย X% 

ซึ่งต�่ากว่าต้นทุนเงินกู้ยืม

จากสถาบันการเงินของ

บริษัทในปัจจุบัน /ไม่มีการ

คิดอัตราดอกเบี้ย

 (3)  ตัวอย่ำงเงินกู้ยืมจำกบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง

 (4) ภำระผูกพันและหนี้สินที่อำจเกิดขึ้น

  นาย ....... ซึ่งเป็นกรรมการบริษัท ได้ค�้าประกันเงินกู้ยืมที่บริษัทจดทะเบียนกู้ยืมมาจากธนาคารแห่งหนึ่ง

ในจ�านวนรวมทั้งส้ิน xx  ล้านบาท (ในปี 25x2 จ�านวน xx ล้านบาท)  ซึ่งจะครบก�าหนดช�าระคืน ในปี 25xx  

โดยนาย ........ได้ค�้าประกันโดยไม่ได้คิดค่าธรรมเนียม 

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

.................
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 ข้อแนะน�าในการเปิดเผยข้อมูลในหัวข้อ MD&A 

	 โดยที่	MD&A	เป็นข้อมูลที่ส�ำคัญและเป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน	นอกเหนือจำกข้อมูลที่ปรำกฏในงบกำรเงิน		

ส�ำนักงำนจึงนโยบำยให้ควำมส�ำคัญกับกำรเปิดเผยข้อมูลในหัวข้อดังกล่ำว	และได้จัดท�ำข้อแนะน�ำในกำรเปิดเผย 

ในหัวข้อ	MD&A	ดังต่อไปนี้

 1. การวิเคราะห์ผ่านมุมมองของผู้บริหาร :	 ควรวิเครำะห์ให้เห็นภำพกำรด�ำเนินธุรกิจ	 ในมุมมองของ 

ผูบ้รหิำรผ่ำนตวัเลขจำกงบกำรเงนิ	(มใิช่เพยีงกำรวเิครำะห์งบกำรเงนิ)		โดยอธบิำยเชือ่มโยงตวัเลขทำงกำรเงนิทีส่�าคญั  

กับปัจจัยที่มีผลกระทบต่อกำรด�ำเนินงำนของบริษัท	 ไม่ว ่ำจะเป็นปัจจัยภำยนอก	 เช่น	 ภำวะเศรษฐกิจ	 

สภำพอุตสำหกรรม	 และปัจจัยภำยใน	 เช่น	 นโยบำย	 กลยุทธ์	 และกำรบริหำรงำนของบริษัท	 รวมทั้งปัจจัยอ่ืน	 ๆ	 

เพื่อให้ผู้ลงทุนสำมำรถเข้ำใจและวิเครำะห์ทิศทำงกำรด�ำเนินงำนของบริษัทในอนำคตได้

 2. วเิคราะห์เทียบกบัตวัชีว้ดั  : 	แสดงควำมสำมำรถในกำรด�ำเนนิงำน	ฐำนะกำรเงนิ	รวมทัง้กำรเปลีย่นแปลง

ที่ส�ำคัญ	 โดยวิเครำะห์อ้ำงอิงกับตัวชี้วัด	 (benchmark)	 ที่เหมำะสม	 เช่น	 ข้อมูลในอดีต	 ข้อมูลกำรประมำณกำร	

ข้อมูลอุตสำหกรรมที่มีอยู่	 หรือข้อมูลอื่น	ๆ	 	ทั้งนี้	 กำรเลือก	benchmark	 เพ่ืออธิบำยอย่ำงเหมำะสม	จะช่วยให ้

ผู้ลงทุนสำมำรถวิเครำะห์ข้อมูลได้อย่ำงถูกต้อง

 3. วิธีการอธิบาย	ควรท�ำให้สำมำรถเข้ำใจได้ง่ำย	โดยสำมำรถใช้รูปแบบกำรน�ำเสนอได้ตำมควำมเหมำะสม 

เช่น	 มีกำรจัดแบ่งกำรวิเครำะห์เป็นหัวข้อย่อยที่เหมำะสม	 (เช่น	 (ก)	 มีภำพรวม	 และแยกตำมสำยผลิตภัณฑ ์

หลัก	 หรือ	 (ข)	 แยกอธิบำยตำมประเด็นส�ำคัญ	 เช่น	 ควำมสำมำรถในกำรท�ำก�ำไรในภำพรวมและของแต่ละสำย

ผลติภณัฑ์หลัก	ควำมเพียงพอของสภำพคล่องและควำมสำมำรถในกำรช�ำระหนี	้กำรจดัหำและจดักำรเงนิทนุ	เป็นต้น)	

โดยอำจใช้	ตำรำงย่อย	แผนภำพ	หรือกรำฟ	ประกอบกำรอธิบำยได้

 4. ประเด็นที่อธิบาย	ต้องเป็นเรื่องท่ีมีนัยส�ำคัญ	ทั้งด้ำนบวก	และด้ำนลบ	หำกเป็นปัจจัยบวกแต่มิได้เกิด

ข้ึนเป็นประจ�ำ	(	non-recurring	items)	ควรอธิบำยให้ทรำบสำเหตุ		หรือหำกเป็นปัจจัยที่มีผลกระทบในด้ำนลบ	 

ควรอธิบำยแนวทำงแก้ไข	รวมทั้งกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงของบริษัทประกอบด้วย	

	 5.	 ควรอธิบำยปัจจัยส�ำคัญที่อำจมีผลกระทบต่อกำรด�ำเนินงำนของบริษัทในอนำคต	 (forward	 looking)	

ประกอบด้วย

	 6.	 ใช้แบบสอบทำนข้อมูลที่เปิดเผยใน	MD&A	 ส�ำหรับแบบ	 56-1	 (ภำคผนวก	 8)	 เป็นเคร่ืองมือเพ่ือช่วย 

ในกำรสอบทำนควำมครบถ้วนของกำรเปิดเผยข้อมูลของบริษัท		

	 นอกจำกน้ี		MD&A	เป็นข้อมูลประกอบและข้อมูลเสริมเพ่ิมเติมของงบกำรเงิน	ผู้บริหำรจึงควรให้	MD&A	

มีข้อมูลที่ครบถ้วน	 เพียงพอ	 และชัดเจน	 ซึ่งจะสำมำรถใช้เป็นช่องทำงในกำรสื่อสำรให้ผู ้ถือหลักทรัพย์เข้ำใจ 

เก่ียวกับกำรด�ำเนินงำนของบริษัทในปีที่ผ่ำนมำ	 ซึ่งรวมถึงเหตุกำรณ์ส�ำคัญที่บริษัทได้ประสบในระหว่ำงปี	 

กำรปฏิบัติให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยกำรด�ำเนินธุรกิจ	 	 และปัจจัยหรือเหตุกำรณ์ส�ำคัญที่จะมีผลกระทบต่อ 

กำรด�ำเนินงำนในอนำคต		

ภาคผนวก 7
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 การเปิดเผยการวิเคราะห์และค�าอธิบายของฝ่ายจัดการ (“MD&A”)

1. ส่วนประกอบของ MD&A 
 ให้เปิดเผยข้อมูล MD&A 2 ส่วน ดังนี้

 (1) การวิเคราะห์การด�าเนินงานที่ผ่านมา โดยวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินในช่วงปีที่ผ่านมา และ/หรือ

ข้อมูลทางการเงินในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาในกรณีที่ข้อมูลปีที่ผ่านมาไม่สามารถหรือเพียงพอที่จะอธิบายการด�าเนินงาน 

ที่ผ่านมาได้อย่างมีนัยส�าคัญ

 (2) การอธบิายปัจจยัหรอืเหตกุารณ์ทีอ่าจมผีลกระทบต่อฐานะการเงนิ ผลการด�าเนนิงานหรอืกระแสเงนิสด

ในอนาคต (forward looking)

 บริษัทควรวิเคราะห์และอธิบายข้อมูลท้ังสองส่วน เพ่ือให้ข้อมูล MD&A สมบูรณ์และเป็นประโยชน์  

2. ข้อมูลที่เปิดเผย 
 2.1 ผู้บริหารของบริษัทควรวิเครำะห์ข้อมูลทางการเงินและอัตราส่วนทางการเงิน โดยอธิบายความสัมพันธ์

และความเชื่อมโยงกับนโยบาย กลยุทธ์ หรือการเลือกตัดสินใจทางธุรกิจ ปัจจัยหรือเหตุการณ์ส�าคัญที่เกิดขึ้น

หรือเปลี่ยนแปลง ที่เป็นสาเหตุหรือกระทบต่อการด�าเนินงาน ฐานะการเงินผลการด�าเนินงาน และกระแสเงินสด 

ของบรษิทั/กลุ่มบริษทั ไม่ว่าจะเป็นเชงิบวก หรอืเชงิลบ โดยไม่เป็นเพยีงการค�านวณตวัเลขหรอือตัราการเปลีย่นแปลง

ของแต่ละรายการของงบการเงิน และให้อธิบายอัตราส่วนเปรียบเทียบกับตัวช้ีวัดส�าคัญ  

  นอกจากนี้ ในการวิเคราะห์และเปิดเผย MD&A ควรอธิบายแยกตามแต่ละกลุ่มธุรกิจ/สายผลิตภัณฑ ์

โดยรวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส�าคัญต่อบริษัท/กลุ่มบริษัทและกลุ่มธุรกิจ/สายผลิตภัณฑ์  ทั้งนี้ บริษัทสามารถ

รวมกลุ่มการอธิบายเรื่องที่มีความสัมพันธ์กันในหัวข้อเดียวกันได้ และสลับหัวข้อให้เหมาะสมตามประเภทธุรกิจ 

และอุตสาหกรรมเพื่อให้ข้อมูลกระชับและท�าความเข้าใจได้ง่าย โดยใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์จากงบการเงินรวม 

(ถ้ามี)

 2.2 การวิเคราะห์ให้มีสาระส�าคัญอย่างน้อยในเร่ืองดังต่อไปน้ี  

  (1) ภำพรวมของกำรด�ำเนินธุรกิจและกำรเปลี่ยนแปลงท่ีมีนัยส�ำคัญ (Overview)  

   ให้อธิบายเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับภาพรวมการด�าเนินธุรกิจหรือการเปล่ียนแปลงที่มีนัยส�าคัญ 

ในปีที่ผ่านมา  และปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่จะมีผลกระทบต่อเนื่องไปในอนาคต ต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัท 

และบริษัทย่อย กลุ่มธุรกิจ หรือสายผลิตภัณฑ์ของบริษัท  ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ลงทุนเข้าใจภาพรวมการด�าเนินงาน 

ของบริษัท/กลุ่มบริษัทก่อนที่จะวิเคราะห์ในรายละเอียดส่วนอ่ืน ๆ ต่อไป

   ในการวิเคราะห์ดังกล่าวให้ค�านึงถึงทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่ส�าคัญในด้านต่าง ๆ  

โดยควรอธิบายให้เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์และการด�าเนินการของบริษัท และควรรวมถึงการวิเคราะห์ การเลือก

ใช้นโยบายการบัญชีที่มีนัยส�าคัญ (Critical Accounting Estimates) หรือการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี 

ดังกล่าว เช่น วิธีการท่ีใช้ประมาณการ สมมติฐานส�าคัญ  (ถ้ามี) และปัจจัยที่จะกระทบต่อสมมติฐานดังกล่าวด้วย
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 ตัวอย่ำงกำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยในและภำยนอกท่ีส�ำคัญ

 (1)  การเพิ่ม/ลดสินค้าและบริการ เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การขยายธุรกิจทั้งแนวนอน และแนวตั้ง  

การยกเลกิผลิตภัณฑ์หรือธรุกจิบางส่วน ทีม่ผีลต่อความสามารถในการแข่งขนัของบริษัท โดยวิเคราะห์เชงิเปรยีบเทยีบ 

กับคู่แข่ง การวิจัยและพัฒนารูปแบบและคุณภาพสินค้า 

 (2) การรวมธุรกิจ/กิจการ การยกเลิก/หยุดการด�าเนินธุรกิจ/กิจการ การขยายส่วนงาน การได้มา 

หรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีความส�าคัญ การเปลี่ยนแปลงลักษณะการประกอบธุรกิจ หรือการมีพันธมิตร  

ที่จะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการด�าเนินธุรกิจโดยรวมของบริษัท  ทั้งนี้ ในกรณีการรวมกิจการ ท�าให้บริษัทมีอ�านาจ

ควบคุมการด�าเนินงานมากน้อยเพียงใด มีปัญหาจากความแตกต่างของวัฒนธรรมองค์กรหรือการจัดสายการบังคับ

บัญชาท่ีมีผลกระทบต่อผลการด�าเนินงานหรือไม่ เป็นต้น

  (3) การตลาดและการแข่งขัน เช่น การขยายฐานการตลาด ความรุนแรงของการแข่งขันและการมีคู่แข่งขัน

รายใหม่ ที่มีผลต่อการเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของอัตราส่วนแบ่งตลาดของบริษัท โดยให้วิเคราะห์ควบคู่ไปกับกลยุทธ์

ทางการตลาดที่บริษัทเลือกใช้

  (4) นโยบายของหน่วยงานรัฐ เช่น การเปิดเสรีทางการค้า การจ�ากัดการน�าเข้าหรือส่งออก การก�าหนด

โควต้า การเปล่ียนแปลงโครงสร้างอัตราภาษี การควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ที่มีผลต่อการก�าหนดกลยุทธ์

ในการแข่งขัน การก�าหนดราคา และต้นทุนการด�าเนินงาน

 (5) อัตราแลกเปล่ียนเงินตราระหว่างประเทศ และอัตราเงินเฟ้อ ที่มีผลต่อระดับราคารายได้ ต้นทุนขาย 

ค่าใช้จ่าย และก�าไรจากการด�าเนิน โดยอธิบายผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา 

ต่างประเทศ หรือภาวะเงินเฟ้อดังกล่าว

 (6) แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจและการเปล่ียนแปลงของภาวะอุตสาหกรรม 

 (2)  ผลกำรด�ำเนินงำน และควำมสำมำรถในกำรท�ำก�ำไร (Results of Operations)

  ให้อธิบายถึงผลการด�าเนินงานและความสามารถในการท�าก�าไร (“ผลการด�าเนินงานฯ”) แยกแต่ละ 

สายผลติภณัฑ์หรอืกลุม่ธรุกจิตารางโครงสร้างรายได้ของบรษัิท/กลุม่บรษัิท/กลุม่ผลติภณัฑ์ หรอื วิเคราะห์ข้อมลูตาม

ส่วนงาน (segment disclosure)  (กรณีท่ีข้อมูลตามส่วนงานมีการแยกเป็นกลุ่มบริษัท/ผลิตภัณฑ์) และใช้ตัวเลข 

ที่แสดงการเปลี่ยนแปลงผลการด�าเนินงานฯ ส�าคัญ (key performance indicators) ได้แก่ อัตราการเติบโต 

ของก�าไรสุทธิ (net profit growth rate) อัตราการเปล่ียนแปลงของก�าไรในขั้นตอนต่าง ๆ1 (อัตราก�าไรขั้นต้น  

(gross profit margin)  อตัราก�าไรจากการด�าเนินงาน (operating profit margin) อัตราก�าไรสุทธิ (net profit margin)) 

อัตราก�าไรกับกระแสเงินสดจากการด�าเนินงาน อัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE)) เชื่อมโยงกับปัจจัยที่เป็น

สาเหตุและมีผลกระทบต่อผลการด�าเนินงานฯ และ/หรือการเปลี่ยนแปลงผลการด�าเนินงานฯ จากงวดก่อน 

อย่างมีนัยส�าคัญ  ซึ่งปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการด�าเนินงานฯ ประกอบด้วยการวิเคราะห์ รายได้จากการขาย 

หรือบริการ ต้นทุน ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ดอกเบี้ย รายได้อ่ืน รายการพิเศษหรือเหตุการณ์

ที่ไม่ได้เกิดเป็นปกติ  

              

1 อัตราก�าไรขั้นต้น	-	ควรอธิบำยควำมสำมำรถในกำรควบคุมต้นทุนกำรผลิต	หรือต้นทุนกำรจัดซื้อวัตถุดิบเพิ่มเติมด้วย	
  อัตราก�าไรจากการด�าเนินงาน	-	อธิบำยควำมสำมำรถในกำรควบคุมค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรผลิต	กำรตลำด	และกำรจัดกำร		
 อัตราก�าไรสุทธิ	-	อธิบำยควำมสำมำรถในกำรด�ำเนินงำนหลังหักต้นทุนค่ำใช้จ่ำยรวม	ทั้งดอกเบี้ยและภำษีแล้ว		
 อัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	(ROE)	–	อธิบำยควำมสำมำรถในกำรท�ำก�ำไรจำกเงินทุนของผู้ถือหุ้น	
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  ทัง้นี ้ให้วเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงนิทีส่�าคญัประกอบด้วย ซึง่รวมถงึอัตราส่วนดงัต่อไปนี ้ได้แก่ อัตรา

การเตบิโตของยอดขาย  (revenue growth rate) อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์ (return on assets) ประกอบการ 

อธิบายเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดผลการด�าเนินงาน (benchmark) ที่เหมาะสม เช่น ค่าเฉลี่ยในอุตสาหกรรม 

ข้อมูลในอดีตของบริษัท หรือเป้าหมายของบริษัท  นอกจากนี้ ควรอธิบายให้เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์ของบริษัท 

ก็จะเป็นประโยชน์ให้ผู้ลงทุนเข้าใจมากขึ้น

ตัวอย่ำงของกำรวิเครำะห์ปัจจัยหรือเหตุกำรณ์ท่ีมีผลกระทบต่อ ผลกำรด�ำเนินงำน และควำมสำมำรถ

ในกำรท�ำก�ำไร

 (1) รายได้จากการขายหรือบริการ ให้วิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลง โดยแยกแสดงทั้งด้านราคา

ขายและปริมาณการขาย เช่น การเปลี่ยนแปลงของราคาขายเกิดจากการปรับขึ้นหรือการลดลงของราคาสินค้า 

หรือผลของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และ/หรือการเปลี่ยนแปลงของปริมาณขายเกิดจากการที่บริษัท

มีก�าลังการผลิตเพ่ิมข้ึนและสามารถขยายฐานลูกค้าหรือมีส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้น หรือยอดขายเพิ่มขึ้นเกิดจาก 

product mix ที่เปลี่ยนไป โดยเพิ่มสัดส่วนการขายสินค้า A ที่มีราคาขายสูงกว่า หรือมีผลิตภัณฑ์ใหม่

 (2) รายได้อื่น ให้วิเคราะห์และอธิบายประเภทหรือลักษณะของรายได้อ่ืนที่ส�าคัญ ซึ่งไม่ได้เกิดจาก

การด�าเนินงานตามปกติ เช่น ก�าไรจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์ ก�าไรจากการขายหลักทรัพย์ รวมทั้งโอกาสที่จะ 

เกิดรายได้อื่นดังกล่าวในอนาคต

 (3) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ ให้วิเคราะห์และอธิบายรายการที่มีสัดส่วนสูงเมื่อ 

เปรียบเทียบกับต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวม เช่น ค่าเส่ือมราคา ค่าเช้ือเพลิงและไฟฟ้า ค่าแรงงาน หรือดอกเบี้ยจ่าย  

โดยระบุให้ชัดเจนว่ามูลค่าของรายการดังกล่าวจะแปรผันตามรายได้จากการขายหรือบริการมากน้อยเพียงใด 

 (4) อัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ควรใช้ DuPont Analysis ประกอบการวิเคราะห์

 (5) ในการวิเคราะห์ให้ค�านึงถึง seasonality ด้วย

 (3)   ควำมสำมำรถในกำรบริหำรทรัพย์สิน 

  ให้อธิบายโครงสร้างของทรัพย์สินซึ่งจะสะท้อนถึงลักษณะของธุรกิจและการด�าเนินงานของบริษัท  

โดยรวมถึงการวิเคราะห์

  - ส่วนประกอบของสินทรัพย์ส�าคัญที่ใช้ในการด�าเนินธุรกิจ และสาเหตุของการเปลี่ยนแปลง

สัดส่วนสินทรัพย์แต่ละประเภทดังกล่าว โดยใช้อัตราส่วนทางการเงินประกอบการอธิบายด้วย เช่น อัตราการหมุน 

ของสินทรัพย์ถาวร (fixed asset turnover)  อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (total asset turnover)  

รวมถึงการวิเคราะห์ คุณภาพของสินทรัพย์หมุนเวียน โดยใช้อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (receivables 

turnover) ประกอบการอธิบายด้วย

  - ความเหมาะสมของสัดส่วนของ non-operating assets   

  -  สัดส่วนและผลกระทบของสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน เช่น ค่าความนิยม 

  -  การด้อยค่าของทรัพย์สิน ความเพยีงพอของการตัง้ส�ารองหรอืค่าเผือ่การด้อยค่าของทรพัย์สนิ เช่น 

   -  ความเพียงพอของการตัง้ส�ารองของเงนิลงทุนในบรษัิททีม่ปัีญหาฐานะการเงนิและผลการด�าเนนิงาน

   -  ในกรณีของลูกหนี้ ให้วิเคราะห์อายุของลูกหนี้เปรียบเทียบกับนโยบายการให้สินเชื่อของบริษัท 
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หากมีลูกหนี้คงค้างช�าระเกินระยะเวลาที่ก�าหนดเป็นจ�านวนมากหรือมีลูกหนี้รายใหญ่ที่มีปัญหาในการช�าระหน้ี   

ให้อธิบายความคืบหน้าในการติดตามหน้ี การตั้งส�ารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และความเพียงพอของค่าเผื่อหนี้

สงสัยจะสูญดังกล่าว โดยแยกตามการครบก�าหนดของลูกหนี้ (aging ลูกหนี้)

   -  ในกรณีสนิค้าคงเหลอื หากมสีนิค้าคงเหลอืทีเ่สือ่มสภาพหรอืล้าสมยัจ�านวนมาก ให้อธิบายแผน 

ในการบริหารสินค้าคงเหลือดังกล่าว

 (4) สภำพคล่องและควำมเพียงพอของเงินทุนของบริษัท

  ให้วิเคราะห์ถึงสถานะและความเพียงพอของสภาพคล่อง แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน นโยบาย

การจัดหาเงินความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุนและการเปล่ียนแปลงโครงสร้างเงินทุน (ถ้ามี) ความสามารถ 

ในการช�าระหนี้และการปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู ้ยืมที่ส�าคัญ  ทั้งนี้ เพื่อให้ผู ้ลงทุนเข้าใจถึงความสามารถ 

ในการด�าเนินงานให้มีกระแสเงินสดและจัดหาเงินทุนเพื่อรองรับความต้องการใช้เงินในปัจจุบันหรือในอนาคต และ 

เป็นข้อมูลให้ประเมินถึงสถานะการเงินและผลการด�าเนินงานได้อย่างต่อเนื่องด้วย นอกจากนี้ หากจะมีเหตุการณ ์

หรือความไม่แน่นอนที่อาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องและแหล่งเงินทุนของบริษัท  ให้อธิบายไปพร้อมกันด้วยก็ได้

  สาระส�าคัญของการเปิดเผยข้อมูลสรุปได้ดังนี้

  (4.1) แหล่งท่ีมาและใช้ไปของเงินทุน 

    -  วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของแหล่งเงินทุนที่มาและใช้ไปจากการด�าเนินงาน (เช่น ลูกหน้ี  

เจ้าหนี้) และปัจจัยที่จะมีผลกระทบแหล่งเงินทุนในอนาคต  นอกจากนี้ กรณีที่มีความแตกต่างระหว่างกระแสเงินสด 

จากกิจกรรมด�าเนินงานและก�าไรจากการด�าเนินงานอย่างมีสาระส�าคัญ ให้วิเคราะห์สาเหตุของความแตกต่าง 

ด้วย และสาเหตุของการมีกระแสเงินสดจากการด�าเนินงานติดลบ (ถ้ามี) 

    - วิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน โดยแสดงอัตราส่วนทางการเงินที่ส�าคัญ  

เช่น อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (current ratio) อัตราส่วนความสามารถช�าระหนี้ (debt service  

coverage ratio) และอธิบายแหล่งเงินทุนนอกงบดุล โดยเปรียบเทียบกับ benchmark  รวมถึงวิเคราะห์สาเหตุ

และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินทุนในระหว่างงวด (ถ้ามี) 

    - วิเคราะห์องค์ประกอบและการเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบของส่วนของผู้ถือหุ้น เช่น  

การขายหุ้นเพิ่มทุน การเปลี่ยนแปลงของก�าไรสะสม ซึ่งจะไม่รวมรายการที่ไม่กระทบ กระแสเงินสด (เช่น  

การตีราคาที่ดินเพิ่ม)

  (4.2) รายจ่ายลงทุน (capital expenditure) ให้อธิบายรายจ่ายลงทุนที่ผ่านมาว่าเป็นไปเพื่อ

วัตถุประสงค์ใด เช่น การขยายกิจการ การซ่อมบ�ารุงครั้งใหญ่ เป็นต้น โดยอธิบายแผนรายจ่ายลงทุนด้วย 

เช่น วัตถุประสงค์ของแผน จ�านวนเงิน และช่วงเวลาที่คาดว่าจะจ่ายเงินลงทุน และผลตอบแทนที่คาดหวัง 

ซึง่ให้อธบิายโดยเรยีงล�าดบัตามระดบัความส�าคญัของแผนดงักล่าว  รวมถงึการระบแุหล่งเงนิทนุทีจ่ะใช้และผลกระทบ 

ต่อสภาพคล่องด้วย เช่น ใช้เงินทุนจากกระแสเงินสดจากลูกหนี้ เป็นต้น
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  (4.3) ความเพียงพอของสภาพคล่อง รวมถงึการประมาณการช่วงเวลาทีจ่ะต้องใช้เงนิ ผลกระทบจาก 

กระแสรายได้ท่ีเป็นฤดูกาล (ถ้ามี) ความสามารถในการจัดหาเงินทุนในระยะส้ันหรือเมื่อจ�าเป็น โดยให้อธิบาย

ลักษณะและประเภทของเงินกู้ยืม ระยะเวลาครบก�าหนด วงเงินกู้ยืมคงเหลือ และวิเคราะห์อัตราส่วนส�าคัญ  

เช่น อัตราส่วนสภาพคล่อง (current ratio) อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (quick ratio) หากมีปัญหาสภาพคล่อง

ให้อธิบายแนวทางแก้ไขด้วย

  (4.4)  ความสามารถในการจดัหาแหล่งเงนิทนุเพิม่เตมิ โดยให้อธบิายลกัษณะและประเภทของเงนิกู้ยมื  

ระยะเวลาครบก�าหนด วงเงินกู้ยืมคงเหลือด้วย

  (4.5)  ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อ credit rating  และอธิบายกรณีท่ีมีการปรับอันดับ ตราสารหน้ี  

ผู้ออกตราสารหน้ี หรือผู้ค�้าประกันการช�าระหนี้ตามตราสาร แล้วแต่กรณี (ถ้ามี) ด้วย

  (4.6)  ความสามารถในการช�าระหนีแ้ละการปฏบิตัติามเงือ่นไขการกูย้มื (covenant) และภาระผกูพนั 

ทีส่�าคญั   และอธบิายปัจจยัทีจ่ะท�าให้หรอืคาดว่าจะท�าให้ไม่สามารถปฏิบตัติามเงือ่นไขการกูย้มืเงนิได้ ในกรณทีีบ่รษิทั 

หรือบริษัทย่อยไม่สามารถปฎิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินดังกล่าว ให้ระบุผลกระทบและการด�าเนินการเพื่อให้เป็น

ไปตามเงื่อนไขดังกล่าว หากเงื่อนไขการกู้ยืมมีผลกระทบต่อการจ่ายเงินปันผล ให้ระบุด้วย

 (5)  ภำระผูกพันด้ำนหนี้สิน (Contractual Obligations) และกำรบริหำรจัดกำรภำระนอกงบดุล  

(Off-Balance Sheet Arrangements)

  เป็นการอธิบายเพ่ือให้ผู ้ลงทุนเข้าใจภาระผูกพันหรือหนี้สินที่เกิดขึ้นแล้วและจะครบก�าหนดใน 

แต่ละช่วงเวลาในอนาคต โดยอาจแสดงกลุ่มภาระผูกพันด้านหนี้สิน (Contractual Obligations) ในรูปตาราง 

และอธิบายลักษณะภาระผูกพันต่าง ๆ ซ่ึงเป็นไปตามความเหมาะสมของแต่ละธุรกิจ 

   * ในการเปิดเผยอาจจัดกลุ่มและแยกตามประเภทและระยะเวลา และหากงบการเงินมีการเปิดเผยข้อมูล 

ดังกล่าวโดยครบถ้วนแล้ว ก็ไม่จ�าเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวในส่วนนี้อีก

ภาระข้อผูกพัน* รวม ระยะเวลาการช�าระ

น้อยกว่า 1 ปี 1-3 ปี 3-5 ปี มากกว่า 5 ปี

ภาระผูกพันด้านหนี้สินระยะยาว

ภาระผูกพันด้านสัญญาเช่าทางการเงิน

ภาระผูกพันด้านสัญญาเช่าด�าเนินการ

ภาระผูกพันด้านการซื้อ

ภาระผูกพันด้านหนี้สินอื่น ๆ

รวม
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 (6) ปัจจัยหรือเหตุกำรณ์ที่จะมีผลต่อฐำนะกำรเงินหรือกำรด�ำเนินงำนในอนำคต (forward looking)

  - ให้อธิบายปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่จะมีผลต่อฐานะการเงินหรือการด�าเนินงานในอนาคต (forward 

looking) ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยภายนอก และปัจจัยภายในซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัท เช่น นโยบาย กลยุทธ์ 

การบริหารงานของบริษัท โดยควรต้องเป็นแนวโน้ม/การเปลี่ยนแปลง/ความไม่แน่นอนที่จะเกิดข้ึนที่น่าเชื่อถือ 

และสามารถอ้างอิงได้

  -   ในกรณีที่บริษัทมีโครงการหรือการวิจัยพัฒนาที่จะกระทบต่อผลการด�าเนินงานและฐานะ 

การเงนิในอนาคตอนัใกล้ (ประมาณ 1 ปี)  ให้บรษัิทอธิบายรายละเอียดของโครงการหรอืการวิจยัและพฒันาดงักล่าว 

เช่น ลักษณะโครงการ ผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือการปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิม ความคืบหน้า  ผลกระทบที่อาจมีต่อ 

ผลการด�าเนินงานและฐานะการเงิน อัตราผลตอบแทนที่บริษัทคาดว่าจะได้รับจากการลงทุนในโครงการ เป็นต้น  

ท้ังนี้ เพื่อป้องกันความสับสนของผู้ลงทุน โครงการที่จะเปิดเผยควรมีความแน่นอนในระดับหนึ่งก่อน ไม่ใช่เป็น

โครงการที่กล่าวอ้างลอย ๆ (เช่น มีการตกลงท�าบันทึกความเข้าใจในการร่วมลงทุนกับผู้ร่วมทุน)

 2.3 ให้วิเคราะห์และเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้ด้วย

  (1) กรณีเคยเปิดเผยเป้ำหมำยกำรด�ำเนินธุรกิจ

   ในกรณีที่บริษัทเคยเปิดเผยเป้าหมายการด�าเนินธุรกิจภายในระยะเวลา 3-5 ปีข้างหน้าไว้กับ 

ผูถ้อืหุน้ หรอืในแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหลกัทรัพย์และแบบแสดงรายการข้อมลูประจ�าปี  ให้วิเคราะห์ 

ผลการด�าเนนิธรุกจิว่าเป็นไปตามเป้าหมายทีก่�าหนดไว้หรอืไม่ ทัง้ด้านประสทิธิผลของการปฏบิตัติามแผน และระยะ

เวลาท่ีใช้ ในกรณีที่ผลการด�าเนินธุรกิจแตกต่างจากแผนที่ก�าหนดไม่ว่าเป็นเชิงบวกหรือเชิงลบ ให้อธิบายสาเหตุ 

ที่ท�าให้เกิดความแตกต่างดังกล่าว และแนวทางแก้ไข ทั้งนี้ หากสาเหตุที่ท�าให้เกิดความแตกต่างนั้นไม่อาจแก้ไข 

ให้หมดไปได้ภายในระยะเวลาของแผน ให้อธิบายแนวทางการปรับแผนการด�าเนินธุรกิจในอนาคต

  (2)  กรณีเปิดเผยผลกำรด�ำเนินงำนและฐำนะกำรเงินเปรียบเทียบกับประมำณกำร

   ในกรณีทีบ่ริษทัเคยแสดงประมาณการผลการด�าเนนิงานและฐานะการเงนิไว้ในแบบแสดงรายการ

ข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี  ให้อธิบายผลการปฏิบัติตามประมาณการ 

ดังกล่าวด้วย และหากผลการด�าเนินงานที่เกิดขึ้นจริงแตกต่างจากประมาณการเกินกว่าร้อยละ 20 ของตัวเลข 

ตามประมาณการในเรื่องรายได้หรือก�าไรสุทธิที่เกิดจากการด�าเนินงานตามปกติ ให้บริษัทอธิบายสาเหตุของ 

ความแตกต่างดังกล่าว และกรณีเป็นบริษัทที่เปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลเสนอขายหลักทรัพย์ในปีที่ผ่านมา   

ให้ระบุค�าชี้แจงของบริษัทและท่ีปรึกษาทางการเงินในการเสนอขายหลักทรัพย์ดังกล่าวต่อเหตุการณ์นี้ตามที ่

เคยแจ้งต่อส�านักงานและประชาชนด้วย

  (3)  กรณีมีโครงกำรใหม่ขนำดใหญ่ท่ียังไม่ก่อให้เกิดรำยได้ภำยในงวดปี

   หากมีโครงการใหม่ที่อยู่ระหว่างด�าเนินการและยังไม่ก่อให้เกิดรายได้ ควรอธิบายข้อมูลโครงการ 

เช่น ระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ ความคืบหน้าของการด�าเนินโครงการ ต้นทุนโครงการ cost overrun  

(ถ้ามี)  ผลการปฏิบัติตามแผนงาน หากการด�าเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผนท่ีก�าหนดไว้หรือมี cost overrun 

เกิดขึ้น ควรเปิดเผยถึงผลกระทบต่อการด�าเนินงานและมาตรการในการด�าเนินการเพื่อให้บรรลุแผนงาน/เป้าหมาย

ที่ก�าหนดไว้ด้วย
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 (4) กรณีมีกำรจัดท�ำงบกำรเงินโดยใช้สกุลเงินต่ำงประเทศ ควรเปิดเผยอัตราแลกเปล่ียนที่ใช้ใน 

การแปลงค่าเงินในงบการเงิน ข้อมูลอัตราแลกเปล่ียน ณ ส้ินงวดปีบัญชี ย้อนหลัง 3 ปี

 (5) หำกมีรำยกำรที่ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นประจ�ำ (non-recurring items) ควรอธิบายลักษณะและผลจาก

การเกิดรายการดังกล่าวด้วย เช่น รายการขายสินทรัพย์ส�าคัญของบริษัทเพ่ือจัดตั้งกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์  

หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน เป็นต้น

 (6)  สาเหตุหรือการด�าเนินการกรณีผู ้สอบบัญชีแสดงความเห็นแบบ มีเงื่อนไข/ไม่แสดงความเห็น/ 

มีข้อสังเกตที่ส�าคัญ

3. ข้อมูลที่เปิดเผยส�ำหรับบริษัทที่ประกอบธุรกิจท่ีมีลักษณะเฉพำะ

 3.1 กรณีเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจท่ีมีลักษณะเฉพำะ

  กรณีบริษัทประกอบธุรกิจเฉพาะ เช่น ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ ลีสซิ่ง 

แฟคตอริ่ง เช่าซื้อ ขายสินค้าผ่อนช�าระ บริษัทประกันภัยหรือประกันชีวิต ให้วิเคราะห์เพ่ิมเติมอย่างน้อย ในเร่ือง

ดังต่อไปนี้

  (1) คุณภาพของสินทรัพย์

   ก. การให้กู้ยืม วิเคราะห์การกระจุกตัวของการให้กู้ยืมว่าอยู่ที่อุตสาหกรรมใดหรือลูกค้ารายใด 

สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทหรือไม่ รวมท้ังแสดงรายละเอียดของมูลหนี้ที่หยุดรับรู้รายได้ตามเกณฑ์ที ่

หน่วยงานก�ากับดูแลก�าหนด เงื่อนไขในการหยุดรับรู้รายได้ การบังคับหลักประกันอายุลูกหนี้ การตั้งส�ารอง 

ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญเปรียบเทยีบระหว่างนโยบายของบรษัิทกบัเกณฑ์ทีห่น่วยงานก�ากับดแูลก�าหนด และวิเคราะห์

ความเพียงพอของค่าเผื่อดังกล่าว

   ข. เงินลงทุนในหลักทรัพย์ วิเคราะห์การกระจุกตัวของการลงทุนในบริษัทใดบริษัทหนึ่ง และ

ผลตอบแทนจากการลงทุนอยู่ในระดับที่คาดหวังหรือไม่ ถ้าไม่ เป็นเพราะสาเหตุใด รวมทั้งแสดงมูลค่าเงิน

ลงทุนแยกตามหลักทรัพย์แต่ละประเภท (เช่น หลักทรัพย์รัฐบาลและที่รัฐบาลค�้าประกัน หลักทรัพย์จดทะเบียน 

ในตลาดหลักทรัพย์ และหลักทรัพย์อื่น) การตั้งส�ารองค่าเผ่ือการลดค่าของเงินลงทุน และวิเคราะห์ความเพียงพอ

ของค่าเผื่อดังกล่าว

  (2) ความสัมพันธ์ของแหล่งที่มาของเงินทุนกับแหล่งใช้ไปของเงินทุน

   ก.   ให้แสดงแหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุนในแต่ละช่วงเวลา โดยแยกตามประเภทของแหล่งที่มา

หรือใช้ไปของเงินทุน

   ข.  วเิคราะห์โอกาสทีบ่ริษัทเกดิปัญหาจากความไม่สมัพนัธ์กนัของแหล่งทีม่าเเละใช้ไปของเงนิทนุ 

ดังกล่าว รวมทั้งเเนวทางเเก้ไขหรือมาตรการรองรับเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อผลการด�าเนินงาน 

และฐานะการเงินของบริษัท

   ค. วิเคราะห์ผลต่างของดอกเบี้ยหรืออัตราดอกเบี้ย (interest spread ) ในกรณีที่ผลต่าง 

ดังกล่าวมีแนวโน้มลดลง ให้อธิบายสาเหตุและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
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  (3)  การด�ารงอัตราส่วนต่าง ๆ ตามข้อก�าหนดของหน่วยงานก�ากับดูแล และอัตราส่วนที่ส�าคัญซึ่งเป็น

ลักษณะเฉพาะของอุตสาหกรรม

   ให้แสดงอตัราส่วนต่าง ๆ   ท่ีบริษัทต้องด�ารงไว้ตามข้อก�าหนดของหน่วยงานก�ากบัดแูลหรือมมีาตรฐาน 

สากลก�าหนดไว้ เช่น อัตราเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (สถาบันการเงิน) อัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ 

(ธุรกิจหลักทรัพย์)  อัตราเงินกองทุนต่อดอกเบ้ียประกันภัย (ประกันชีวิต) สุทธิ (ธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต)  

ในกรณีที่อัตราส่วนดังกล่าวเท่ากับหรือต�่ากว่า หรือคาดว่าจะเท่ากับหรือต�่ากว่าอัตราส่วนที่หน่วยงานก�ากับดูแล

หรือมาตรฐานสากลก�าหนด ให้อธิบายแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว  

   นอกจากนี้  ให้อธิบายและวิเคราะห์อัตราส่วนหรือข้อมูลบางประเภทซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะ 

ของอุตสาหกรรม และมีความส�าคัญต่อการประเมินประสิทธิภาพของการด�าเนินธุรกิจ เช่น อัตราความเสียหาย 

(Loss ratio) ของธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต เป็นต้น

 3.2   กรณีบริษัทประกอบธุรกิจอสังหำริมทรัพย์

  ให้วิเคราะห์รายละเอียดการช�าระเงินโครงการอย่างน้อยตามตารางต่อไปนี้  
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 อัตราส่วนทางการเงิน

กลุ่มอุตสาหกรรมและบริการ

อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)

อัตรำส่วนสภำพคล่อง =		สินทรัพย์หมุนเวียน	/	หนี้หมุนเวียน (เท่ำ)

อัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว =		(เงินสดและเงินฝำกธนำคำร	+	หลักทรัพย์ในควำมต้องกำร
				ของตลำด	+	ลูกหนี้กำรค้ำและตั๋วเงินรับ)	/	หน้ีสินหมุนเวียน	

(เท่ำ)

อัตรำส่วนสภำพคล่องกระแสเงินสด =		กระแสเงินสดจำกกำรด�ำเนินงำน	/	หนี้สินหมุนเวียนเฉล่ีย (เท่ำ)

อัตรำส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีกำรค้ำ =		ขำยสุทธิ	/	(ลูกหนี้กำรค้ำก่อนหนี้สงสัยจะสูญ	+	ตั๋วเงินรับ	
				กำรค้ำ)	(เฉล่ีย)	

(เท่ำ)

ระยะเวลำเก็บหน้ีเฉลี่ย =		360	/	อัตรำส่วนหมุนเวียนลูกหนี้กำรค้ำ (วัน)

อัตรำส่วนหมุนเวียนสินค้ำคงเหลือ =		ต้นทุนขำย	/	สินค้ำคงเหลือ	(เฉล่ีย)	
				*	เอำเฉพำะสินค้ำส�ำเร็จรูปไม่รวมสินค้ำระหว่ำงผลิต	
				สินค้ำระหว่ำงทำง	และวัตถุดิบ

(เท่ำ)

ระยะเวลำขำยสินค้ำเฉลี่ย =		360	/	อัตรำส่วนหมุนเวียนสินค้ำคงเหลือ (วัน)

อัตรำส่วนหมุนเวียนเจ้ำหน้ี =		ซ้ือหรอืต้นทนุขำย	/	(เจ้ำหนีก้ำรค้ำ	+	ตัว๋เงนิจ่ำยกำรค้ำ	)	(เฉลีย่) (เท่ำ)

ระยะเวลำช�ำระหน้ี =		360	/	อัตรำส่วนหมุนเวียนเจ้ำหน้ี			 (วัน)

Cash	Cycle =		ระยะเวลำเก็บหนี้เฉล่ีย	+	ระยะเวลำขำยสินค้ำเฉล่ีย	-	
				ระยะเวลำช�ำระหนี้

(วัน)

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก�าไร (PROFITABILITY RATIO)

อัตรำก�ำไรขั้นต้น =		ก�ำไรขั้นต้น	/	ขำยสุทธิ (%)

อัตรำก�ำไรจำกกำรด�ำเนินงำน =		ก�ำไรจำกกำรด�ำเนินงำน	/	ขำยสุทธิ (%)

อัตรำก�ำไรอื่น =		ก�ำไรที่ไม่ได้จำกกำรด�ำเนินงำน	/	รำยได้รวม (%)

อัตรำส่วนเงินสดต่อกำรท�ำก�ำไร =		กระแสเงินสดจำกกำรด�ำเนินงำน	/	ก�ำไรจำกกำรด�ำเนินงำน (%)

อัตรำก�ำไรสุทธิ =		ก�ำไรสุทธิ	/	รำยได้รวม (%)

อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น =		ก�ำไรสุทธิ	/	ส่วนของผู้ถือหุ้น	(เฉล่ีย) (%)

ทั้งนี้	 บริษัทอำจพิจำรณำเปิดเผยอัตรำส่วนทำงกำรเงินอ่ืน	 เพิ่มเติม	 เช่น	 EBITDA	margin	 (EBITDA/revenue)	 

EV/EBITDA	(enterprise	value/EBITDA)	เป็นต้น	เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นด้วยก็ได้	โดยให้ระบุที่มำและวิธีกำรค�ำนวณ

ประกอบด้วย
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อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)

อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ =		ก�ำไรสุทธิ	/	สินทรัพย์รวม		(เฉล่ีย) (%)

อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ถำวร =		(ก�ำไรสุทธิ	+	ค่ำเส่ือมรำคำ)	/	สินทรัพย์ถำวรสุทธิ	(เฉล่ีย) (%)

อัตรำกำรหมุนของสินทรัพย์ =		รำยได้รวม	/	สินทรัพย์รวม	(เฉล่ีย) (เท่ำ)

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO)

อัตรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น =		หนี้สินรวม	/	ส่วนของผู้ถือหุ้น		 (เท่ำ)

อัตรำส่วนควำมสำมำรถช�ำระดอกเบ้ีย	 =		กระแสเงินสดจำกกำรด�ำเนินงำน	+	ดอกเบ้ียจ่ำยจำกกำร	
				ด�ำเนนิงำน	+	ภำษี	/	ดอกเบีย้จ่ำยจำกกำรด�ำเนนิงำนและลงทนุ

(เท่ำ)

อัตรำส่วนควำมสำมำรถช�ำระภำระ
ผูกพัน	(cash	basis)

=		กระแสเงินสดจำกกำรด�ำเนินงำน	/	(กำรจ่ำยช�ำระหนี้สิน	+		
				รำยจ่ำยลงทุน	+	ซื้อสินทรัพย์		+	เงินปันผลจ่ำย)

(เท่ำ)

อัตรำกำรจ่ำยเงินปันผล =		เงินปันผล	/	ก�ำไรสุทธิ (%)	
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กลุ่มธนาคารและบริษัทเงินทุน

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก�าไร (PROFITABILITY RATIO)

อัตรำก�ำไรขั้นต้น =		(ดอกเบี้ยและส่วนลดรับ	+		ค่ำธรรมเนียมและบริกำร)	-			 
				(ดอกเบี้ยเงินฝำก	+	ดอกเบี้ยและส่วนลดจ่ำย	+	ค่ำธรรมเนียม	
				และบริกำร)	+	ค่ำภำษีอำกร	/	(ดอกเบี้ยรับและส่วนลดรับ	+		
				ค่ำธรรมเนียมและบริกำร)

(%)

อัตรำก�ำไรสุทธิ =		ก�ำไรสุทธิ	/	รำยได้รวม	 (%)

อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น =		ก�ำไรสุทธิ	/	ส่วนของผู้ถือหุ้น	(เฉลี่ย) (%)

อัตรำดอกเบี้ยรับ =		ดอกเบี้ยและส่วนลดรับ	/	เงินให้กู้ยืม	+	บัญชีระหว่ำงธนำคำร
				ที่มีดอกเบี้ย	(เฉลี่ย)

(%)

อัตรำดอกเบี้ยจ่ำย =		ดอกเบี้ยเงินฝำก	+	ดอกเบี้ยและส่วนลดจ่ำย	/	เงินฝำก	+	 
				เงินกู้ยืม	+	หนี้สินจ่ำยคืนเมื่อทวงถำม	+	บัญชีระหว่ำง	 
				ธนำคำรที่มีดอกเบี้ย	(เฉลี่ย)

(%)

ส่วนต่ำงอัตรำดอกเบี้ย =		อัตรำดอกเบี้ยรับ	–	อัตรำดอกเบี้ยจ่ำย (%)

อัตรำผลตอบแทนจำกกำรลงทุน =		ดอกเบี้ยและเงินปันผลจำกเงินลงทุน	+	ก�ำไรจำกกำรซื้อขำย	
				หลักทรัพย์	/	เงินลงทุนในหลักทรัพย์	(เฉลี่ย)

(%)

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)

อัตรำส่วนรำยได้ดอกเบี้ยสุทธิต่อ
สินทรัพย์

=		ดอกเบี้ยและส่วนลดรับ		–		ดอกเบี้ยเงินฝำกและส่วนลดจ่ำย					
				/	สินทรัพย์รวม	(เฉลี่ย)

(%)

อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ =		ก�ำไรสุทธิ	/	สินทรัพย์รวม	(เฉลี่ย) (%)

อัตรำกำรหมุนของสินทรัพย์ =		รำยได้รวม	/	สินทรัพย์รวม	(เฉลี่ย) (เท่ำ)

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL RATIO)

อัตรำหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น =		หนี้สินรวม	/	ส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่ำ)

อัตรำส่วนเงินให้กู้ต่อเงินกู้ยืม =		เงินให้กู้ยืม	/	เงินฝำก	+	หนี้สินจ่ำยคืนเมื่อทวงถำม	+	เงินกู้ยืม (%)

อัตรำส่วนเงินให้กู้ต่อเงินฝำก =		เงินให้กู้ยืม	/	เงินฝำก (%)

อัตรำส่วนเงินฝำกต่อหนี้สินรวม =		เงินฝำก	/	หนี้สินรวม (%)

อัตรำกำรจ่ำยเงินปันผล =		เงินปันผล	/	ก�ำไรสุทธิ	 (%)

*เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง	(ค�ำนวณตำมเกณฑ์	ธปท.)

อัตราส่วนคุณภาพสินทรัพย์ (ASSET QUALITY  RATIO)

อตัรำส่วนค่ำเผือ่หนีส้งสยัจะสญูต่อสนิเชือ่รวม =		ส�ำรองเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ	/	เงินให้สินเช่ือและดอกเบี้ยค้ำงรับ (%)

อัตรำส่วนหน้ีสูญต่อสินเช่ือรวม =		หนี้สูญ	/	เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้ำงรับ																												 (%)

อัตรำส่วนเงินให้สินเชื่อท่ีหยุดรับรู้รำยได้

ต่อสินเชื่อรวม

=		สินเชื่อที่จัดชั้นที่หยุดรับรู้รำยได้	/	เงินให้สินเช่ือและดอกเบี้ย	

				ค้ำงรับ

(%)

อัตรำส่วนดอกเบ้ียค้ำงรับต่อสินเช่ือรวม =		ดอกเบี้ยค้ำงรับ	/	เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้ำงรับ															 (%)



144 คู่มือจัดท�ำแบบแสดงรำยกำรข้อมูล  แบบ 56-1  แบบ 69-1

กลุ่มบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก�าไร (PROFITABILITY  RATIO)

อัตรำก�ำไรขั้นต้น =		รำยได้ดอกเบี้ยสุทธิ	+	เงินปันผล	/	รำยได้ดอกเบี้ย	+	เงินปันผล		 
				จำกหลักทรัพย์

(%)

อัตรำก�ำไรสุทธิ =		ก�ำไรสุทธิ	/	รำยได้รวม	 (%)

อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น =		ก�ำไรสุทธิ	/	ส่วนของผู้ถือหุ้น	(เฉลี่ย)	 (%)

อัตรำดอกเบี้ยรับจำกเงินให้กู้ =		รำยได้ดอกเบี้ย	(ไม่รวมเงินปันผลจำกหลักทรัพย์)	/	เงินให้กู้ยืม	
				แก่สถำบันกำรเงิน	+	เงินให้กู้ยืม	ลูกหนี้	และดอกเบี้ยค้ำงรับ	
				สุทธิ	(เฉลี่ย)

(%)

อัตรำดอกเบี้ยจ่ำย =		ดอกเบี้ย	+	ส่วนลดจ่ำย	/	เงินกู้ยืมรวม	(เฉลี่ย)	 (%)

อัตรำผลตอบเเทนจำกกำรลงทุน =		ดอกเบี้ยเเละเงินปันผลจำกหลักทรัพย์	+	ก�ำไรจำกกำรซื้อขำย
				หลักทรัพย์/เงินลงทุนในหลักทรัพย์	(เฉล่ีย)

(%)

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)

อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ =		ก�ำไรสุทธิ	/	สินทรัพย์รวม	(เฉล่ีย)	 (%)

อัตรำกำรหมุนเวียนของสินทรัพย์ =		รำยได้รวม	/	สินทรัพย์รวม	(เฉล่ีย) (เท่ำ)

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL  RATIO)

CALL	LOAN	/	CALL	MONEY =		เงินให้กู้ยืมเมื่อทวงถำม	/	เงินกู้ยืมเมื่อทวงถำม	 (เท่ำ)

LOAN	/	NOTE	PAYABLE =		เงินให้กู้ยืม	ลูกหนี้และดอกเบ้ียค้ำงรับสุทธิ		/	เงินกู้ยืมจำก	
				ประชำชน

(เท่ำ)

อัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น =		หน้ีสินรวม	/	ส่วนของผู้ถือหุ้น	 (เท่ำ)

อัตรำส่วนเงินให้กู้ต่อเงินกู้ =		เงินให้กู้ยืมแก่สถำบันกำรเงิน	+	เงินให้กู้ยืมลูกหนี้และดอกเบี้ย	
				ค้ำงรับสุทธิ	/	เงินกู้ยืมรวม	+	บัญชีลูกค้ำ

(เท่ำ)

อัตรำกำรจ่ำยเงินปันผล =		เงินปันผล	/	ก�ำไรสุทธิ		 (%)

อัตราส่วนอื่น ๆ

*	เงินให้กู้ยืมธุรกิจหลักทรัพย์	/	เงินให้กู้ยืมธุรกิจเงินทุน (เท่ำ)

*	เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง		(ค�ำนวณตำมเกณฑ์	ธปท.) (%)

*	เงินกองทุนสภำพคล่องสุทธิ	(ค�ำนวณตำมเกณฑ์ส�ำนักงำน)	 (%)
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กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท�าก�าไร (PROFITABILITY  RATIO)

อัตรำก�ำไรขั้นต้น =		รำยได้ธุรกิจหลักทรัพย์สุทธิ	/	รำยได้ธุรกิจหลักทรัพย์ (%)

อัตรำก�ำไรสุทธิ =		ก�ำไรสุทธิ	/รำยได้รวม																																																						 (%)

อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น =		ก�ำไรสุทธิ	/	ส่วนของผู้ถือหุ้น			(เฉลี่ย)																																	 (%)

อัตรำผลตอบแทนจำกกำรลงทุน =		ดอกเบีย้และเงนิปันผลจำกหลักทรพัย์	+	ก�ำไรจำกกำรค้ำหลักทรพัย์	/		 
				เงินลงทุนในหลักทรัพย์	(เฉลี่ย)

(%)

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)

อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ =		ก�ำไรสุทธิ	/	สินทรัพย์รวม	(เฉลี่ย)																																											 (%)

อัตรำกำรหมุนของสินทรัพย์ =		รำยได้รวม	/	สินทรัพย์รวม	(เฉล่ีย)																																										 (เท่ำ)

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL RATIO)

อัตรำส่วนสินทรัพย์สภำพคล่องต่อเงินกู้ =		เงินสดและเงินฝำกธนำคำร	+	เงินให้กู้ยืมเมื่อทวงถำม												
				+	หลักทรัพย์รัฐบำลและรัฐบำลค�้ำประกัน	+	หลักทรัพย์
				จดทะเบียน	/	เงินกู้ยืม

(เท่ำ)

อัตรำส่วนสินทรัพย์ก่อรำยได้ต่อเงินกู้ =		เงินให้กู้ยืมเมื่อทวงถำม	+	เงินลงทุนในหลักทรัพย์																			
				+	ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	/	เงินกู้ยืม

(เท่ำ)

อัตรำส่วนสินทรัพย์คล่องตัว	
ต่อสินทรัพย์รวม

=		เงินสดและเงินฝำกธนำคำร	+	เงินให้กู้ยืมเมื่อทวงถำม															
				+	หลักทรัพย์รัฐบำลและที่รัฐบำลค�้ำประกัน	+	หลักทรัพย์
				จดทะเบียน	/	ทรัพย์สินรวม

(%)

อัตรำส่วนสินทรัพย์ก่อรำยได้
ต่อสินทรัพย์รวม

=		เงินให้กู้ยืมเมื่อทวงถำม	+	เงินลงทุนในหลักทรัพย์																					
				+	ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	/	สินทรัพย์รวม

(%)

อัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น =		หนี้สิน	/	ส่วนของผู้ถือหุ้น																																																							 (เท่ำ)

อัตรำกำรจ่ำยเงินปันผล =		เงินปันผล	/	ก�ำไรสุทธิ																																																														 (%)

อัตราส่วนอื่น ๆ

อัตรำส่วนเงินลงทุนในหลักทรัพย์
ต่อสินทรัพย์

=		เงินลงทุนในหลักทรัพย์/สินทรัพย์รวม (%)

*	เงินกองทุนสภำพคล่องสุทธิ	(ค�ำนวณตำมเกณฑ์ส�ำนักงำน)	 (%)
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กลุ่มประกันภัย

อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY  RATIO)

อัตรำส่วนสภำพคล่อง =		สินทรัพย์หมุนเวียน	/	หนี้สินหมุนเวียน (เท่ำ)

อัตรำหมุนเวียนเบี้ยประกันค้ำงรับ =		360	x	เบี้ยประกันค้ำงรับ	(เฉลี่ย)	/	เบี้ยประกันภัยรับ																																											 (วัน)

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท�าก�าไร (PROFITABILITY RATIO)

RETENTION	RATE =		เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ	/	เบี้ยประกันภัยรับที่ถือเป็นรำยได้																																				 (%)

อัตรำกำรจ่ำยค่ำสินไหมทดแทน =		ค่ำสินไหมทดแทน	/	เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรำยได้																																			 (%)		

อัตรำก�ำไรข้ันต้น =		ก�ำไรจำกกำรรับประกันภัย	/	เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ (%)

อัตรำส่วนค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกัน =		ค่ำจ้ำงและบ�ำเหน็จ	+	ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนในกำรรับประกันภัย
				+	ค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนินงำน	/	เบี้ยประกันภัยรับที่ถือเป็น	
				รำยได้

(%)

อัตรำผลตอบแทนจำกกำรลงทุน =		รำยได้จำกกำรลงทุน	/	เงินสดและเงินฝำกธนำคำร
				+	เงินทุนระยะส้ัน	+	เงินทุนและเงินให้กู้ยืม

(%)

อัตรำเบี้ยประกันรับสุทธิ =		เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ	/	ส่วนของผู้ถือหุ้น	(เฉล่ีย) (เท่ำ)

อัตรำก�ำไรสุทธิ =		ก�ำไรสุทธิ	/	รำยได้รวม																																																													 (%)

อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น =		ก�ำไรสุทธิ	/	ส่วนของผู้ถือหุ้น	(เฉลี่ย)																																						 (%)

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)

อัตรำผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ =		ก�ำไรสุทธิ	/	สินทรัพย์รวม	(เฉลี่ย)																																													 (%)

อัตรำกำรหมุนของสินทรัพย์ =		รำยได้รวม	/	สินทรัพย์รวม	(เฉล่ีย)																																													 (เท่ำ)

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน  (FINANCIAL RATIO)

อัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น =		หนี้สินรวม	/	ส่วนของผู้ถือหุ้น																																																	 (เท่ำ)

POLICY	LIABILITY	TO	CAPITAL	
FUND

=		ค่ำสินไหมทดแทนค้ำงจ่ำย	+	เงินส�ำรองเพ่ือกำรเส่ียงภัย											
				/	ส่วนของผู้ถือหุ้น																

(เท่ำ)

อัตรำส่วนเงินส�ำรองต่อส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

=		เงินส�ำรองเพื่อกำรเส่ียงภัยหรือประกันชีวิต	/	ส่วนของ
				ผู้ถือหุ้น

(เท่ำ)

อัตรำส่วนเงินส�ำรองต่อสินทรัพย์ =		เงินส�ำรองเพื่อกำรเส่ียงภัยหรือประกันชีวิต	/	สินทรัพย์รวม					 (%)

อัตรำกำรจ่ำยเงินปันผล =		เงินปันผล	/	ก�ำไรสุทธิ (%)
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กลุ่มประกันชีวิต

อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)

อัตรำส่วนสภำพคล่อง =		สินทรัพย์หมุนเวียน	/	หนี้สินหมุนเวียน (เท่ำ)

อัตรำหมุนเวียนเบี้ยประกันค้ำงรับ =		360	x	เบี้ยประกันค้ำงรับ	(เฉลี่ย)	/	เบี้ยประกันภัยรับ																																											 (วัน)

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก�าไร (PROFITABILITY RATIO)

อัตรำก�ำไรขั้นต้น =		ก�ำไรจำกกำรรับประกัน	/	เบี้ยประกันรับสุทธิ																	 (%)

อัตรำก�ำไรสุทธิ =		ก�ำไรสุทธิ	/	รำยได้สุทธิ (%)		

อัตรำผลตอบแทนจำกกำรลงทุน =		รำยได้จำกกำรลงทุน	/	เงินสดและเงินฝำกธนำคำร
				+	เงินลงทุนระยะส้ัน	+	เงินลงทุนและเงินให้กู้ยืม

(%)

อัตรำเบี้ยประกันรับสุทธิ =		เบี้ยประกันรับสุทธิ	/	ส่วนของผู้ถือหุ้น	(เฉลี่ย)																										 (เท่ำ)	

อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น =		ก�ำไรสุทธิ	/	ส่วนของผู้ถือหุ้น	(เฉลี่ย) (%)

อัตรำส่วนค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกัน =		ค่ำจ้ำงและบ�ำเหน็จ	+	ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนในกำรรับประกัน
			+	ค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนินงำน	/	เบี้ยประกันรับ

(%)

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน  (EFFICIENCY RATIO)

อัตรำผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ =		ก�ำไรสุทธิ	/	สินทรัพย์รวม	(เฉลี่ย)																																													 (%)

อัตรำส่วนเงินส�ำรองต่อส่วนของ

ผู้ถือหุ้น

=		รำยได้รวม	/	สินทรัพย์รวม	(เฉลี่ย)																																															 (เท่ำ)

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน  (FINANCIAL RATIO)

อัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น =		หน้ีสินรวม	/	ส่วนของผู้ถือหุ้น																																																																																															 (เท่ำ)

อัตรำส่วนเงินส�ำรองต่อส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

=		ส�ำรองเงินประกันชีวิต	/	ส่วนของผู้ถือหุ้น																																															 (เท่ำ)

อัตรำส่วนเงินส�ำรองต่อสินทรัพย์ =		ส�ำรองเงินประกันชีวิต	/	สินทรัพย์รวม																																																	 (เท่ำ)

อัตรำกำรจ่ำยเงินปันผล =		เงินปันผลต่อหุ้น	/	ก�ำไรต่อหุ้น	หรือ	เงินปันผล	/	ก�ำไรสุทธิ												 (%)



148 คู่มือจัดท�ำแบบแสดงรำยกำรข้อมูล  แบบ 56-1  แบบ 69-1

กลุ่มธุรกิจลีสซิ่ง

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก�าไร (PROFITABILITY RATIO)

อัตรำก�ำไรขั้นต้น* =		(รำยได้ค่ำเช่ำจำกสัญญำเช่ำด�ำเนินงำน	–	ต้นทุนทำงตรง
				จำกกำรให้เช่ำตำมสัญญำเช่ำด�ำเนินงำน)	/	รำยได้ค่ำเช่ำจำก
				สัญญำเช่ำด�ำเนินงำน		

(%)

อัตรำดอกเบี้ยรับ** =			(รำยได้จำกสัญญำเช่ำกำรเงิน	+	รำยได้ค่ำเช่ำจำกสัญญำเช่ำ
				ซื้อ)	/	(ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน	(เฉลี่ย)	+	ลูกหนี้ตำม
				สัญญำเช่ำซื้อ	(เฉลี่ย))				

(%)

อัตรำดอกเบี้ยจ่ำย** =		(ดอกเบี้ยจ่ำย	+	ต้นทุนทำงกำรเงินอ่ืน)	/	เงินกู้ยืมรวม(เฉล่ีย)										 (%)

ส่วนต่ำงอัตรำดอกเบี้ย** =		อัตรำดอกเบี้ยรับ	–	อัตรำดอกเบี้ยจ่ำย																																											 (%)

อัตรำก�ำไรสุทธิ =		ก�ำไรสุทธิ	/	รำยได้รวม																																																																				 (%)

อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น =		ก�ำไรสุทธิ	/	ส่วนของผู้ถือหุ้น	(เฉลี่ย)		 (%)

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน  (EFFICIENCY RATIO)

อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ =		ก�ำไรสุทธ	ิ/	สินทรัพย์รวม	(เฉลี่ย)																																																																												 (%)

อัตรำกำรหมุนของสินทรัพย์ =		รำยได้รวม	/	สินทรัพย์รวม	(เฉลี่ย)																									 (เท่ำ)																																	

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน  (FINANCIAL RATIO)

อัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น =		หนี้สิน	/	ส่วนของผูถ้ือหุ้น																																																																																																		 (เท่ำ)

อัตรำส่วนเงินให้กู้ต่อเงินกู้ =		(ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน	(เฉลี่ย)	+	ลูกหนี้ตำมสัญญำ

				เช่ำซื้อ	(เฉล่ีย)	+	สินทรัพย์ให้เช่ำสุทธิตำมสัญญำเช่ำ

				ด�ำเนินกำร)	/	เงินกู้ยืมรวม	(เฉลี่ย)		

(เท่ำ)

อัตรำกำรจ่ำยเงินปันผล =		เงินปันผล	/	ก�ำไรสุทธิ																																																																					 (%)

*	กรณี	operating	lease

**	กรณี	financial	lease
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 แบบสอบทานข้อมูลที่เปิดเผยใน MD&A (“Checklist MD&A”) 
  

แบบสอบทำนข้อมูลท่ีเปิดเผยใน	MD&A	ส�ำหรับแบบ	56-1		ประจ�ำปี................

บริษัท...............................................................................................	ตัวย่อ..................................

ภาคผนวก 8

หัวข้อ

การเปิดเผย

ของบริษัท

อธิบายสาเหตุ/

การแก้ไข

มี ไม่มี ใช่ ไม่ใช่

1. ภาพรวม 
 		(1)		สรุปภำพรวมกำรด�ำเนินงำนและปัจจัยท่ีท�ำให้มีกำรเปล่ียนแปลงส�ำคัญ	

			(2)		อธิบำยภำวะเศรษฐกิจและอุตสำหกรรมที่มีผลต่อกำรด�ำเนินงำน

   (3)  เช่ือมโยงกับนโยบาย กลยุทธ์ หรือการเลือกตัดสินใจทางธุรกิจ 

และวิเคราะห์ว่าเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้หรือไม่ และอธิบายสาเหต ุ

ที่เกิดความแตกต่าง (ถ้ามี)

  	(4)		อธิบำยแยกตำมสำยผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจส�ำคัญ	(ถ้ำมีหลำยกลุ่ม)

			(5)		อธิบำยเทียบกับประมำณกำร	หรือท่ีเคยเปิดผยไว้	(ถ้ำมี)

			(6)		อธิบำยสำเหตุหรือกำรด�ำเนินกำร	กรณีผู้สอบบัญชีแสดงควำมเห็น

แบบมีเงื่อนไข	/ไม่แสดงควำมเห็น	/มีข้อสังเกตที่ส�ำคัญ	

			(7)		อธิบำยกำรเลือกหรือกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชีที่ส�ำคัญ

   (8)  อธิบายถึงรายการท่ีไม่ได้เกิดข้ึนเป็นประจ�า (non-recurring items) 

2. ผลการด�าเนินงาน และความสามารถในการท�าก�าไร  

   (1)		อธิบำยสถำนะและกำรเปลี่ยนแปลงท่ีมีนัยส�ำคัญ	โดยใช้ตัวเลขที่

แสดงผลกำรด�ำเนินงำนส�ำคัญ	(key	performance	indicator	เช่น	 

ROE	อัตรำก�ำไรขั้นต้น	เป็นต้น)	มำประกอบกำรอธิบำย	เทียบกับตัวเลข

อ้ำงอิง	(benchmark	เช่นข้อมูลอดีต	หรือค่ำเฉลี่ยในอุตสำหกรรม)	

ที่เหมำะสม

			(2)		อธิบำยปัจจัยหรือสำเหตุที่ชัดเจน	(เช่น	ก�ำไรเพ่ิมมำจำกรำยได้

ในผลิตภัณฑ์	A	เพ่ิมขึ้นเกิดจำกกำรเพิ่มรำคำขำย	ส่วนแบ่งตลำด	

อัตรำแลกเปลี่ยน	ปริมำณกำรขำย	เป็นต้น)
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หัวข้อ

การเปิดเผย

ของบริษัท

อธิบายสาเหตุ/

การแก้ไข

มี ไม่มี ใช่ ไม่ใช่

4. ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน

   (1)  คุณภาพของลูกหนี้ การวิเคราะห์อายุของลูกหนี้ การตั้งส�ารองและ

ความเพียงพอของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

  (2)  สินค้าคงเหลือ และการเสื่อมสภาพหรือล้าสมัย (ถ้ามี) 

  (3)  เงินลงทุน ค่าความนิยม และการด้อยค่า (ถ้ามี) 

  (4)  ส่วนประกอบส�าคัญของทรัพย์สินอื่นและสาเหตุการเปล่ียนแปลง

5. สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน 

  (1)  แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 

  (2)  รายจ่ายลงทุน อธิบายวัตถุประสงค์เ และแหล่งเงินทุน

  (3)  ความเพียงพอของสภาพคล่อง 

  (4)  ความสามารถในการช�าระหนี้ และกำรปฏิบัติตำมเงื่อนไขกำรกู้ยืม

ที่ส�ำคัญ ความสามารถในการจัดหาแหล่งเงินทุนเพ่ิมเติม

6. ภาระผูกพันด้านหนี้สินและการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล 

   อธิบำยกำรบริหำรจัดกำรภาระผูกพันและภำระนอกงบดุล

7. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการด�าเนินงานในอนาคต

    ให้อธิบำยเหตุกำรณ์และปัจจัยที่อำจมีผลต่อกำรด�ำเนินงำนหรือฐำนะ

กำรเงินในอนำคตของบริษัทอย่ำงมีนัยส�ำคัญ	(forward	looking)	รวมท้ัง 

กำรบริหำรควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง	(ถ้ำมี)

หมำยเหตุ		แบบประเมินตนเองน้ี	จัดท�ำขึ้นเพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยในกำรจัดท�ำ	MD&A	ให้มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน	

และเป็นไปตำมข้อแนะน�ำ	โดยส่วนที่เป็นตัวอักษรปกติเป็นส่วนที่ต้องอธิบำยตำมข้อก�ำหนดขั้นต�่ำของแบบ	56-1	และส่วนที ่

เป็นตัวอักษรเอียงเป็นค�ำอธิบำย	แนวปฏิบัติ	และค�ำแนะน�ำ	ในกำรจัดท�ำ	MD&A	ทั้งนี้	บริษัทสำมำรถแบ่งหัวข้อย่อยเป็น

ประกำรอื่นได้ตำมควำมเหมำะสมเเละในกำรเปิดเผยข้อมูลในเเบบ	56-1	ยังคงต้องเป็นไปตำมข้อก�ำหนดในเเบบเเนบท้ำย

ประกำศที่เก่ียวข้อง
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 ข้อแนะน�าการเปิดเผยข้อมูลการกระจายตัวการถือหุ้นของบริษัท
  

 บรษิทัอาจจะแสดงข้อมลูการกระจายตวัการถือหุน้ของผูถ้อืหุน้ เพือ่ให้ผูล้งทนุใช้พจิารณาประกอบการลงทนุ  

ทั้งนี้ บริษัทอาจใช้ข้อมูลที่ได้รับจากการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์และความสะดวกในการจัดท�าข้อมูล

 ตัวอย่างการแสดงข้อมูลการกระจายตัวการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น 

 หมายเหตุ  บริษัทสามารถพิจารณาก�าหนดช่วงของจ�านวนหุ้นที่ถือครองได้ตามความเหมาะสม ตามลักษณะ

ของแต่ละบริษัท

ภาคผนวก 9

จ�านวนหุ้นที่ถือครอง จ�านวนผู้ถือหุ้น จ�านวนหุ้น

จ�านวนผู้ถือหุ้น สัดส่วนผู้ถือหุ้น 

(%)

จ�านวนหุ้น สัดส่วนจ�านวน

หุ้น (%)

1-999

1,000-10,000

10,000-100,000

100,000 - น้อยกว่า 5% 

ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายแล้ว

5% ข้ึนไปของจ�านวนหุ้น

ที่จ�าหน่ายแล้ว

รวม 100% 100%
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 ตารางประเภทและระยะเวลาส่งรายงานท่ีแสดงฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน 
  

กำรจัดท�ำและส่งรำยงำนที่แสดงฐำนะกำรเงินและผลกำรด�ำเนินงำนตำมประกำศว่ำด้วยเร่ือง	หลักเกณฑ์	 เงื่อนไข	

และวิธีกำรรำยงำนกำรเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับฐำนะกำรเงินและผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทที่ออกหลักทรัพย	์

 1.  บริษัทไทยที่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (บริษัท listed)  

ไม่ว่ำเสนอขำยหลักทรัพย์ประเภทใด

	 	 1.1		กรณีปกติ

ภาคผนวก 10

ประเภทรายงาน ระยะเวลาและเงื่อนไขการส่งรายงาน

1.		รำยงำนที่ต้องจัดท�ำและน�ำส่งประจ�ำงวด

1.1	งบกำรเงินรำยไตรมำส	

ฉบับสอบทำน

ภำยใน	45	วันนับแต่วันสุดท้ำยของแต่ละไตรมำส	

กรณียกเว้น

-	ยกเว้นงบกำรเงินรำยไตรมำส	2	ถ้ำส่งงบกำรเงินประจ�ำงวด	

6	เดือน	ฉบับตรวจสอบ	ภำยใน	2	เดือนนับแต่วันสุดท้ำยของ

รอบระยะเวลำ	6	เดือนแรกของปีบัญชี	

-	ยกเว้นงบกำรเงินรำยไตรมำส	4	ถ้ำส่งงบกำรเงินประจ�ำ

รอบปีบัญชี	ฉบับตรวจสอบ	ภำยใน	2	เดือนนับแต่วันสิ้นสุด

รอบระยะเวลำบัญชี	

1.2	งบกำรเงินประจ�ำรอบปีบัญช	ี

ฉบับตรวจสอบ

ภำยในระยะเวลำใดเวลำหนึ่งดังนี้

-	ภำยใน	2	เดือนนับแต่วันส้ินสุดรอบระยะเวลำบัญชี

-	ภำยใน	3	เดือนนับแต่วันส้ินสุดรอบระยะเวลำบัญชี	ในกรณีส่ง

งบกำรเงินรำยไตรมำส	4	ภำยใน	45	วันนับแต่วันสุดท้ำยของ

ไตรมำส	4

1.3	แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ�ำปี	

(ข้อมูลตำมแบบ	56-1	ทั้งนี้	หำกมี

กำรออกหลักทรัพย์อื่น	ต้องมีข้อมูล

ตำมแบบส�ำหรับหลักทรัพย์นั้นด้วย)

ภำยใน	3	เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลำบัญชี

1.4	รำยงำนประจ�ำปี ไม่ช้ำกว่ำวันท่ีส่งให้ผู้ถือหุ้น	(ต้องพร้อมหรือก่อนส่งผู้ถือหุ้น)	

แต่ไม่เกิน	4	เดือนนับแต่วันส้ินสุดรอบระยะเวลำบัญชี
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ประเภทรายงาน ระยะเวลาและเงื่อนไขการส่งรายงาน

2.		รำยงำนที่ที่ต้องจัดท�ำและน�ำส่งเมื่อเกิดเหตุกำรณ์

2.1		กำรวิเครำะห์และค�ำอธิบำย

ระหว่ำงกำลของฝ่ำยจัดกำร	 

(Interim	Management	Disciussion 

	and	Analysis)

จัดท�ำเมื่อรำยได้หรือก�ำไรสุทธิตำมงบงวดใดแตกต่ำงจำกงวดเดียวกัน

ของปีก่อน	>	20%	

ข้อมูลท่ีต้องเปิดเผย	:	อย่ำงน้อยให้วิเครำะห์และอธิบำยสำเหตุ	 

ปัจจัยที่ท�ำให้เกิดควำมแตกต่ำง	และผลกระทบท่ีเกิดจำกปัจจัยดังกล่ำว

2.2		แบบแสดงรำยกำรข้อมูล

ระหว่ำงปี

เมื่อเกิดเหตุกำรณ์ดังต่อไปนี้

(1)		บริษัทหรือบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ทั้งหมดหรือเกือบท้ังหมด

ในรูปของเงินสดหรือหลักทรัพย์ระยะส้ัน	(cash	company)	และได้ยื่น

ค�ำขอให้ตลำดหลักทรัพย์ฯ	พิจำรณำรับหลักทรัพย์ใหม่	หรือเป็นบริษัท

สำมำรถแก้ไขฐำนะกำรเงินและผลกำรด�ำเนินงำนให้พ้นเหตุอำจถูกเพิกถอน

หุ้นของบริษัทจำกกำรเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน	และตลำดหลักทรัพย์ฯ	

ได้เผยแพร่ข้อมูลกำรพ้นเหตุอำจถูกเพิกถอนดังกล่ำวให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน

ทรำบแล้ว		ต้องส่งรำยงำนต่อส�ำนักงำนไม่น้อยกว่ำ	7	วัน	ก่อนวันที ่

หลักทรัพย์จะเร่ิมซื้อขำย

(2)		บริษัทหรือบริษัทย่อยได้มำซ่ึงสินทรัพย์ของบริษัทท่ีมิใช่	 

บริษัทจดทะเบียนตำมประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์ฯ	

ว่ำด้วยกำรเปิดเผยข้อมูลและกำรปฏิบัติกำรของบริษัทจดทะเบียนในกำร

ได้มำหรือจ�ำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์	(backdoor	listing)	และได้ยื่นค�ำขอ

ให้ตลำดหลักทรัพย์ฯ	พิจำรณำรับหลักทรัพย์ใหม่	ต้องส่งรำยงำน

ต่อส�ำนักงำนภำยในวันท�ำกำรถัดจำกวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ

กำรเข้ำท�ำรำยกำรหรือวันที่ตลำดหลักทรัพย์ฯ	อนุมัติค�ำขอรับ

หลักทรัพย์ใหม่	แล้วแต่วันใดจะถึงภำยหลัง

(3)		บริษัทยื่นค�ำขอให้ตลำดหลักทรัพย์ฯ	พิจำรณำรับหลักทรัพย์ของบริษัท

ที่เกิดจำกกำรควบบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตำมข้อก�ำหนด

ของตลำดหลักทรัพย์ฯ	ว่ำด้วยกำรรับหลักทรัพย์ของบริษัทที่เกิดจำก

กำรควบบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน		ต้องส่งรำยงำนต่อส�ำนักงำน

ภำยใน	7	วันนับแต่วันที่นำยทะเบียนรับจดทะเบียนกำรควบรวมบริษัท

(4) กรณีที่บริษัทจดทะเบียนสมัครใจเปิดเผยข้อมูล เมื่อมีเหตุการณ์ส�าคัญ

เกิดข้ึนและเป็นข้อมูลส�าคัญท่ีมีประโยชน์ต่อผู้ลงทุน
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	 	 1.2		กรณีบริษัทถูกตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขึ้นเครื่องหมำย	SP	เนื่องจำกมีปัญหำฐำนะกำรเงิน 

หรือบริษัทอยู่ในกลุ่ม	 NPG	 จะส่งข้อมูลตำมประเภทและระยะเวลำที่ก�ำหนดใน	 1.1	 หรือตำมประเภทและระยะ

เวลำดังต่อไปนี้ก็ได้

	 2.	 	บริษัทไทยที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (Public Offering) ซึ่งอยู่

ระหว่างด�าเนินการน�าหุน้เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ให้เป็นไปตำมตำรำง

ที่ก�ำหนดใน	1.1		ทั้งนี้	ในส่วนที่เกี่ยวกับรำยงำนประจ�ำปี	ให้มีหน้ำที่เมื่อบริษัทมีกำรเสนอขำยหุ้นต่อประชำชนแล้ว

ประเภทรายงาน ระยะเวลาและเงื่อนไขการส่งรายงาน

1.	รำยงำนทำงกำรเงินส�ำหรับรอบระยะเวลำ	6	เดือน

แรกของปีบัญชี	และกำรวิเครำะห์และค�ำอธิบำย

ระหว่ำงกำลของฝ่ำยจัดกำร	(Interim	Management	

Discussion	and	Analysis)

ภำยใน	45	วันนับแต่วันสุดท้ำยของรอบระยะเวลำ	6	

เดือนแรกของปีบัญชี

2.	งบกำรเงินประจ�ำรอบปีบัญชี	ฉบับตรวจสอบ ภำยใน	3	เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลำบัญชี

3.	แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ�ำปี	

(ข้อมูลตำมแบบ	56-1		ทั้งนี้	หำกมีกำรออกหลักทรัพย์

อื่น	ต้องมีข้อมูลตำมแบบส�ำหรับหลักทรัพย์น้ันด้วย)

ภำยใน	3	เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลำบัญชี

4.	รำยงำนประจ�ำปี ไม่ช้ำกว่ำวันท่ีส่งให้ผู้ถือหุ้นแต่ไม่เกิน	4	เดือน

นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลำบัญชี

กรณียกเว้น

-	ยกเว้นศำลมีค�ำส่ังให้ฟื้นฟูกิจกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วย

ล้มละลำย	ไม่ต้องส่งข้อมูลนี้ต่อส�ำนักงำน
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 แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 

  

 แนวคิดและวัตถุประสงค์

	 กำรมีระบบกำรควบคุมภำยในที่ดีมีควำมส�ำคัญอย่ำงยิ่งส�ำหรับบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทที่มีประชำชน

เป็นผู้ถือหุ้น	โดยระบบที่ดีจะสำมำรถช่วยป้องกัน	บริหำร	จัดกำรควำมเส่ียงหรือควำมเสียหำยต่ำงๆ	ที่อำจเกิดขึ้น 

กับบริษัทและผู้ที่มีส่วนได้เสียได้เป็นอย่ำงดี	 	 ดังนั้น	 จึงเป็นหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัทที่จะต้องด�ำเนินกำร 

ให้มั่นใจว่ำ	บริษัทมีระบบควบคุมภำยในที่เหมำะสม	และเพียงพอในกำรดูแลกำรด�ำเนินงำนให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย	

วัตถุประสงค์	 กฎหมำย	 ข้อก�ำหนดที่เก่ียวข้องได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ	 	 สำมำรถป้องกันทรัพย์สิน	 จำกกำรทุจริต	 

เสียหำย	รวมทั้งมีกำรจัดท�ำบัญชี	รำยงำนที่ถูกต้องน่ำเช่ือถือ

	 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	 (ก.ล.ต.)	 	 ได้รับควำมร่วมมือเป็นอย่ำงด ี

จำกไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส	ประเทศไทย	(PwC	Thailand)		ในกำรพัฒนำแบบประเมินควำมเพียงพอของระบบ

ควบคมุภำยใน	(“แบบประเมนิ”)	ฉบบันีข้ึน้	เพือ่เป็นเครือ่งมอืช่วยให้บรษัิทใช้เป็นแนวทำงในกำรประเมนิควำมเพยีง

พอของระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัทด้วยตนเอง	

	 แบบประเมินนี้	ได้จัดท�ำตำมแนวคิดของ	COSO1	(The	Committee	of	Sponsoring	Organizations	of	

the	 Treadway	 Commission)	 ที่ได้ปรับปรุง	 framework	 ใหม่	 เมื่อเดือนพฤษภำคม	 2556	 และน�ำมำปรับให้

เข้ำใจง่ำยข้ึน	รวมทั้งเหมำะสมกับบริษัทจดทะเบียนไทย	ซึ่งค�ำถำมหลักยังแบ่งออกเป็น	5	ส่วนเช่นเดียวกับแนวทำง 

ของ	 COSO	 เดิม	 แต่ได้ขยำยควำมแต่ละส่วนออกเป็นหลักกำรย่อยรวม	 17	 หลักกำร	 เพื่อให้เข้ำใจและเห็นภำพ 

ของแต่ละส่วนได้ชัดเจนยิ่งข้ึน

 การน�าไปใช้

	 บริษัทควรใช้แบบประเมินนี้เป็นแนวทำงในกำรประเมินหรือทบทวนควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยใน

อย่ำงน้อยทุกปี	 และอำจมีกำรทบทวนเพิ่มเติมหำกเกิดเหตุกำรณ์ที่อำจส่งผลกระทบต่อกำรด�ำเนินงำนของบริษัท

อย่ำงมีนัยส�ำคัญ			กำรประเมินดังกล่ำวควรผ่ำนกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษัท

ด้วย	 เพื่อให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนควำมเห็น	 มีควำมเข้ำใจตรงกัน	 และสำมำรถก�ำหนดแนวทำงปฏิบัติที่เหมำะสม 

กับบริษัทได	้	

	 กำรตอบแบบประเมินในแต่ละข้อ	 ควรอยู่บนพื้นฐำนของกำรปฏิบัติจริง	 หำกประเมินแล้วพบว่ำ	 บริษัท 

ยังขำดกำรควบคุมภำยในที่เพียงพอในข้อใด	 (ไม่ว่ำจะเป็นกำรไม่มีระบบในเรื่องนั้น	 หรือมีแล้วแต่ยังไม่เหมำะสม)	

บริษัทควรอธิบำยเหตุผลและแนวทำงแก้ไขประกอบไว้ด้วย	

ภาคผนวก 11

              

1	 เป็นคณะกรรมกำรร่วมของสถำบันวิชำชีพ	 5	 แห่ง	 ได้แก่	 สถำบันผู้สอบบัญชีรับอนุญำตแห่งสหรัฐอเมริกำ	 (AICPA)	 สถำบันผู้ตรวจ
สอบภำยในสำกล	(Institute	of	Internal	Auditors	หรือ	IIA)		สถำบันผู้บริหำรกำรเงิน		(Financial	Executives	Institute	หรือ	FEI)		
สมำคมนักบัญชีแห่งสหรัฐอเมริกำ		(American	Accounting	Association	หรือ	AAA)		และสถำบันนักบัญชีเพื่อกำรบริหำร	(Institute	of		
Management	Accountants	หรือ	IMA)
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 การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

  

 1. องค์กรแสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่าของความซ่ือตรง (integrity) และจริยธรรม

ค�าถาม ใช่ ไม่ใช่

1.1			คณะกรรมกำรและผู้บริหำรก�ำหนดแนวทำง	และมีกำรปฏิบัติที่อยู่บนหลักควำมซื่อตรง
และกำรรักษำจรรยำบรรณในกำรด�ำเนินงำน	ที่ครอบคลุมถึง
							1.1.1		กำรปฏิบัติหน้ำที่ประจ�ำวัน	และกำรตัดสินใจในเร่ืองต่ำงๆ	
							1.1.2		กำรปฏิบัติต่อคู่ค้ำ	ลูกค้ำ	และบุคคลภำยนอก	

1.2			มีข้อก�ำหนดที่เป็นลำยลักษณ์อักษรให้ผู้บริหำรและพนักงำนปฏิบัติหน้ำท่ีด้วยควำมซื่อตรง
และรักษำจรรยำบรรณ	ที่ครอบคลุมถึง
							1.2.1		มีข้อก�ำหนดเก่ียวกับจริยธรรม	(code	of	conduct)	ส�ำหรับผู้บริหำรและพนักงำน	
ที่เหมำะสม
							1.2.2		มีข้อก�ำหนดห้ำมผู้บริหำรและพนักงำนปฏิบัติตนในลักษณะที่อำจก่อให้เกิดควำม
ขัดแย้งทำงผลประโยชน์กับกิจกำร	ซึ่งรวมถึงกำรห้ำมคอร์รัปชันอันท�ำให้เกิดควำมเสียหำย
ต่อองค์กร2 
							1.2.3		มีบทลงโทษที่เหมำะสมหำกมีกำรฝ่ำฝืนข้อก�ำหนดข้ำงต้น
							1.2.4		มีกำรสื่อสำรข้อก�ำหนดและบทลงโทษข้ำงต้นให้ผู้บริหำรและพนักงำนทุกคน
รับทรำบ	เช่น	รวมอยู่ในกำรปฐมนิเทศพนักงำนใหม่		ให้พนักงำนลงนำมรับทรำบข้อก�ำหนด
และบทลงโทษเป็นประจ�ำทุกปี		รวมทั้งมีกำรเผยแพร่	code	of	conduct	ให้แก่พนักงำน
และบุคคลภำยนอกได้รับทรำบ

1.3			มีกระบวนกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติตำม	Code	of	Conduct
							1.3.1		กำรติดตำมและประเมินผลโดยหน่วยงำนตรวจสอบภำยในหรือหน่วยงำนก�ำกับ
ดูแลกำรปฏิบัติ	(compliance	unit)
							1.3.2		กำรประเมินตนเองโดยผู้บริหำรและพนักงำน
							1.3.3		กำรประเมินโดยผู้เชี่ยวชำญที่เป็นอิสระจำกภำยนอกองค์กร

1.4			มีกำรจัดกำรอย่ำงทันเวลำ	หำกพบกำรไม่ปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดเก่ียวกับควำมซื่อตรงและ
กำรรักษำจรรยำบรรณ
							1.4.1		มีกระบวนกำรที่ท�ำให้สำมำรถตรวจพบกำรฝ่ำฝืนได้ภำยในเวลำที่เหมำะสม
							1.4.2		มีกระบวนกำรที่ท�ำให้สำมำรถลงโทษหรือจัดกำรกับกำรฝ่ำฝืนได้อย่ำงเหมำะสม	
และภำยในเวลำอันควร
							1.4.3		มีกำรแก้ไขกำรกระท�ำที่ขัดต่อหลักควำมซื่อตรงและกำรรักษำจรรยำบรรณ
อย่ำงเหมำะสม	และภำยในเวลำอันควร

              

2	 บริษัทควรก�ำหนดกำรควบคุมภำยในตำมมำตรกำรต่อต้ำนคอร์รัปชันให้เหมำะสมกับควำมเสี่ยงของบริษัท
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 2. คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และท�าหน้าท่ีก�ากับดูแล (Oversight) และพัฒนา 

การด�าเนินการด้านการควบคุมภายใน

 3. ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การก�าหนดอ�านาจในการสั่งการและความรับผิดชอบ

ที่เหมาะสมเพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้การก�ากับดูแล (oversight) ของคณะกรรมการ

ค�าถาม ใช่ ไม่ใช่

2.1		มีกำรก�ำหนดบทบำทหน้ำที่ของคณะกรรมกำรแยกจำกฝ่ำยบริหำร	โดยได้สงวนสิทธ์ิ
อ�ำนำจเฉพำะของคณะกรรมกำรไว้อย่ำงชัดเจน

2.2		คณะกรรมกำรก�ำกับดูแลให้มีกำรก�ำหนดเป้ำหมำยกำรด�ำเนินธุรกิจที่ชัดเจน
และวัดผลได้	เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำรและพนักงำน

2.3		คณะกรรมกำรก�ำกับดูแลให้บริษัทก�ำหนดบทบำทหน้ำที่ของคณะกรรมกำรและ
ผู้บริหำรให้ถูกต้องตำมกฎหมำย	กฎบัตร	ซ่ึงครอบคลุมบทบำทที่ส�ำคัญของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ	ผู้สอบบัญชี	ผู้ตรวจสอบภำยใน	และผู้รับผิดชอบต่อรำยงำนทำงกำรเงิน

2.4		คณะกรรมกำรเป็นผู้มีควำมรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท	และมีควำมเช่ียวชำญ
ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท	หรือสำมำรถขอค�ำแนะน�ำจำกผู้เช่ียวชำญในเร่ืองนั้นๆ	ได้

2.5		คณะกรรมกำรประกอบด้วยกรรมกำรอิสระที่มีควำมรู้	ควำมสำมำรถน่ำเช่ือถือ	และ 
มีควำมเป็นอิสระในกำรปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงแท้จริง	เช่น	ไม่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท	
ไม่มีควำมสัมพันธ์อื่นใด	อันอำจมีอิทธิพลต่อกำรใช้ดุลยพินิจและปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเป็นอิสระ	 
ในจ�ำนวนที่เหมำะสมเพียงพอ

2.6		คณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกำรพัฒนำและปฏิบัติเร่ืองกำรควบคุมภำยใน	ในองค์กร	
ซึ่งครอบคลุมทั้งกำรสร้ำงสภำพแวดล้อมกำรควบคุม	กำรประเมินควำมเสี่ยง	กิจกรรมกำร
ควบคุม	ข้อมูลและกำรสื่อสำร	และกำรติดตำม

ค�าถาม ใช่ ไม่ใช่

3.1		ผู้บริหำรระดับสูงก�ำหนดโครงสร้ำงองค์กรที่สนับสนุนกำรบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท	
โดยพิจำรณำถึงควำมเหมำะสมทั้งทำงธุรกิจและกฎหมำย	รวมถึงกำรจัดให้มีกำรควบคุมภำยใน
อย่ำงมีประสิทธิภำพ	เช่น	แบ่งแยกหน้ำที่ในส่วนงำนที่ส�ำคัญ	ซึ่งท�ำให้เกิดกำรตรวจสอบถ่วงดุล
ระหว่ำงกัน		มีงำนตรวจสอบภำยในที่ขึ้นตรงกับกรรมกำรตรวจสอบ	และมีสำยกำรรำยงำน
ที่ชัดเจน	เป็นต้น	

3.2		ผู้บริหำรระดับสูงก�ำหนดสำยกำรรำยงำนในบริษัท	โดยพิจำรณำถึงควำมเหมำะสมเกี่ยวกับ

อ�ำนำจหน้ำที่	ควำมรับผิดชอบ	และกำรสื่อสำรข้อมูล

3.3		มีกำรก�ำหนด	มอบหมำย	และจ�ำกัดอ�ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบอย่ำงเหมำะสม

ระหว่ำงคณะกรรมกำรบริษัท	ผู้บริหำรระดับสูง	ผู้บริหำร	และพนักงำน
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 4. องค์กรแสดงถึงความมุ่งมั่นในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ

 5. องค์กรก�าหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุตาม

วัตถุประสงค์ขององค์กร

ค�าถาม ใช่ ไม่ใช่

4.1		บริษัทมีนโยบำยและวิธีกำรปฏิบัติเพื่อจัดหำ	พัฒนำ	และรักษำบุคลำกรที่มีควำมรู้
และควำมสำมำรถท่ีเหมำะสม		และมีกระบวนกำรสอบทำนนโยบำยและวิธีกำรปฏิบัตินั้น
อย่ำงสม�่ำเสมอ

4.2		บริษัทมีกระบวนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน	กำรให้แรงจูงใจหรือรำงวัลต่อบุคลำกร
ที่มีผลกำรปฏิบัติงำนดี	และกำรจัดกำรต่อบุคลำกรที่มีผลงำนไม่บรรลุเป้ำหมำย	รวมถึง	
กำรสื่อสำรกระบวนกำรเหล่ำนี้ให้ผู้บริหำรและพนักงำนทรำบ

4.3		บริษัทมีกระบวนกำรแก้ไขปัญหำหรือเตรียมพร้อมส�ำหรับกำรขำดบุคลำกรที่มีควำมรู้
และควำมสำมำรถท่ีเหมำะสมอย่ำงทันเวลำ

4.4		บริษัทมีกระบวนกำรสรรหำ	พัฒนำ	และรักษำผู้บริหำรและพนักงำนทุกคน	เช่น	กำรจัด
ระบบที่ปรึกษำ	(mentoring)	และกำรฝึกอบรม

4.5		บริษัทมีแผนและกระบวนกำรสรรหำผู้สืบทอดต�ำแหน่ง	(succession	plan)	ที่ส�ำคัญ

ค�าถาม ใช่ ไม่ใช่

5.1		คณะกรรมกำรและผู้บริหำรมีกระบวนกำรและกำรสื่อสำรเชิงบังคับให้บุคลำกรทุกคน 
มีควำมรับผิดชอบต่อกำรควบคุมภำยใน	และจัดให้มีกำรปรับปรุงแก้ไขกระบวนกำรปฏิบัติ	 
ในกรณีที่จ�ำเป็น

5.2		คณะกรรมกำรและผู้บริหำรก�ำหนดตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำน	กำรสร้ำงแรงจูงใจ	 
และกำรให้รำงวัล	ที่เหมำะสม	โดยพิจำรณำทั้งเร่ืองกำรปฏิบัติตำม	Code	of	Conduct	 
และวัตถุประสงค์ในระยะสั้นและระยะยำวของบริษัท

5.3		คณะกรรมกำรและผู้บริหำรประเมินแรงจูงใจและกำรให้รำงวัลอย่ำงต่อเน่ืองโดยเน้น 
ให้สำมำรถเชื่อมโยงกับควำมส�ำเร็จของหน้ำท่ีในกำรปฏิบัติตำมกำรควบคุมภำยในด้วย

5.4		คณะกรรมกำรและผู้บริหำรได้พิจำรณำไม่ให้มีกำรสร้ำงแรงกดดันที่มำกเกินไป
ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของบุคลำกรเเต่ละคน
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 การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment)

  

 6. องค์กรก�าหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่างๆ  

ที่เก่ียวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร

 7. องค์กรระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว ้ 

อย่างครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร 

ค�าถาม ใช่ ไม่ใช่

6.1		บริษัทสำมำรถปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป	และเหมำะสมกับธุรกิจ
ในขณะน้ัน	โดยแสดงได้ว่ำรำยกำรในรำยงำนทำงกำรเงินมีตัวตนจริง	ครบถ้วน	แสดงถึงสิทธิ
หรือภำระผูกพันของบริษัทได้ถูกต้อง		มีมูลค่ำเหมำะสม		และเปิดเผยข้อมูลครบถ้วน	ถูกต้อง

6.2		บริษัทก�ำหนดสำระส�ำคัญของรำยกำรทำงกำรเงิน	โดยพิจำรณำถึงปัจจัยที่ส�ำคัญ	เช่น	
ผู้ใช้รำยงำนทำงกำรเงิน	ขนำดของรำยกำร	แนวโน้มของธุรกิจ

6.3		รำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทสะท้อนถึงกิจกรรมกำรด�ำเนินงำนของบริษัท
อย่ำงแท้จริง

6.4		คณะกรรมกำรหรือคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง	อนุมัติและส่ือสำรนโยบำย
กำรบริหำรควำมเสี่ยงให้ผู้บริหำรและพนักงำนทุกคนรับทรำบและถือปฏิบัติ	จนเป็นส่วนหน่ึง
ของวัฒนธรรมขององค์กร

ค�าถาม ใช่ ไม่ใช่

7.1		บริษัทระบุควำมเสี่ยงทุกประเภทซึ่งอำจมีผลกระทบต่อกำรด�ำเนินธุรกิจทั้งระดับองค์กร	
หน่วยธุรกิจ	ฝ่ำยงำน	และหน้ำที่งำนต่ำงๆ		

7.2		บริษัทวิเครำะห์ควำมเสี่ยงทุกประเภทท่ีอำจเกิดจำกทั้งปัจจัยภำยในและปัจจัยภำยนอก
องค์กร	ซึ่งรวมถึงควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์	กำรด�ำเนินงำน	กำรรำยงำน	กำรปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์
เเละด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ

7.3		ผู้บริหำรทุกระดับมีส่วนร่วมในกำรบริหำรควำมเส่ียง

7.4		บริษัทได้ประเมินควำมส�ำคัญของควำมเส่ียง	โดยพิจำรณำทั้งโอกำสเกิดเหตุกำรณ์	
และผลกระทบที่อำจเกิดขึ้น	

7.5		บริษัทมีมำตรกำรและแผนปฏิบัติงำนเพื่อจัดกำรควำมเสี่ยง	โดยอำจเป็นกำรยอมรับควำม

เสี่ยงนั้น	(acceptance)		กำรลดควำมเสี่ยง	(reduction)		กำรหลีกเล่ียงควำมเส่ียง	

(avoidance)	หรือกำรร่วมรับควำมเสี่ยง	(sharing)
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 8. องค์กรได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ 

ขององค์กร

 9. องค์กรสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน

ค�าถาม ใช่ ไม่ใช่

8.1		บริษัทประเมินโอกำสท่ีจะเกิดกำรทุจริตขึ้น	โดยครอบคลุมกำรทุจริตแบบต่ำงๆ	เช่น	
กำรจัดท�ำรำยงำนทำงกำรเงินเท็จ		กำรท�ำให้สูญเสียทรัพย์สิน		กำรคอร์รัปชัน	กำรที่ผู้บริหำร
สำมำรถฝ่ำฝืนระบบกำรควบคุมภำยใน	(management	override	of	internal	controls)	
กำรเปลี่ยนเเปลงข้อมูลในรำยงำนที่ส�ำคัญ	กำรได้มำหรือจ�ำหน่ำยไปซ่ึงทรัพย์สินโดยไม่ถูกต้อง
เป็นต้น

8.2		บริษัทได้ทบทวนเป้ำหมำยกำรปฏิบัติงำนอย่ำงรอบคอบ	โดยพิจำรณำควำมเป็นไปได ้
ของเป้ำหมำยที่ก�ำหนดแล้ว		รวมทั้งได้พิจำรณำควำมสมเหตุสมผลของกำรให้ส่ิงจูงใจหรือ 
ผลตอบแทนแก่พนักงำนแล้วด้วยว่ำ	ไม่มีลักษณะส่งเสริมให้พนักงำนกระท�ำไม่เหมำะสม		 
เช่น	ไม่ต้ังเป้ำหมำยยอดขำยของบริษัทไว้สูงเกินควำมเป็นจริง	จนท�ำให้เกิดเเรงจูงใจ	
ในกำรตกเเเต่งตัวเลขยอดขำย	เป็นต้น

8.3		คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำและสอบถำมผู้บริหำรเกี่ยวกับโอกำสในกำรเกิดทุจริต	

และมำตรกำรที่บริษัทด�ำเนินกำรเพื่อป้องกันหรือแก้ไขกำรทุจริต

8.4		บริษัทได้สื่อสำรให้พนักงำนทุกคนเข้ำใจและปฏิบัติตำมนโยบำยและแนวปฏิบัติ	ที่ก�ำหนดไว้

ค�าถาม ใช่ ไม่ใช่

9.1		บริษัทประเมินกำรเปลี่ยนแปลงปัจจัยภำยนอกองค์กร	ที่อำจมีผลกระทบต่อกำรด�ำเนิน
ธุรกิจ	กำรควบคุมภำยใน	และรำยงำนทำงกำรเงิน	ตลอดจนได้ก�ำหนดมำตรกำรตอบสนอง
ต่อกำรเปลี่ยนแปลงนั้นอย่ำงเพียงพอแล้ว	

9.2		บริษัทประเมินกำรเปลี่ยนแปลงรูปแบบกำรท�ำธุรกิจ	ที่อำจมีผลกระทบต่อกำรด�ำเนินธุรกิจ	
กำรควบคุมภำยใน	และรำยงำนทำงกำรเงิน	ตลอดจนได้ก�ำหนดมำตรกำรตอบสนองต่อกำร
เปลี่ยนแปลงนั้นอย่ำงเพียงพอแล้ว

9.3		บริษัทประเมินกำรเปลี่ยนแปลงผู้น�ำองค์กร	ที่อำจมีผลกระทบต่อกำรด�ำเนินธุรกิจ	

กำรควบคุมภำยใน	และรำยงำนทำงกำรเงิน	ตลอดจนได้ก�ำหนดมำตรกำรตอบสนองต่อ

กำรเปลี่ยนแปลงนั้นอย่ำงเพียงพอแล้ว
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ค�าถาม ใช่ ไม่ใช่

10.1		มำตรกำรควบคุมของบริษัทมีควำมเหมำะสมกับควำมเสี่ยง	และลักษณะเฉพำะของ
องค์กร	เช่น	สภำพแวดล้อม	ควำมซับซ้อนของงำน	ลักษณะงำน	ขอบเขตกำรด�ำเนินงำน	รวมถึง
ลักษณะเฉพำะอื่น	ๆ

10.2		บริษัทมีมำตรกำรควบคุมภำยในที่ก�ำหนดเป็นลำยลักษณ์อักษร	และครอบคลุม
กระบวนกำรต่ำงๆ	อย่ำงเหมำะสม		เช่น		มีนโยบำยและระเบียบวิธีปฏิบัติงำนเก่ียวกับธุรกรรม
ด้ำนกำรเงิน	กำรจัดซื้อ	และกำรบริหำรทั่วไป	ตลอดจนก�ำหนดขอบเขต		อ�ำนำจหน้ำที่		และ
ล�ำดับช้ันกำรอนุมัติของผู้บริหำรในแต่ละระดับไว้อย่ำงชัดเจน	รัดกุม		เพ่ือให้สำมำรถป้องกัน
กำรทุจริตได้		เช่น		มีกำรก�ำหนดขนำดวงเงินและอ�ำนำจอนุมัติของผู้บริหำรแต่ละระดับ	ขั้นตอน
ในกำรอนุมัติโครงกำรลงทุน		ขั้นตอนกำรจัดซ้ือและวิธีกำรคัดเลือกผู้ขำย	กำรบันทึกข้อมูล 
รำยละเอียดกำรตัดสินใจจัดซื้อ		ขั้นตอนกำรเบิกจ่ำยวัสดุอุปกรณ์	หรือ	กำรเบิกใช้เครื่องมือต่ำงๆ	
เป็นต้น	โดยได้จัดให้มีกระบวนกำรส�ำหรับกรณีต่ำงๆ	ดังนี้
								10.2.1		กำรเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่	กรรมกำร	ผู้บริหำร	และ
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่ำว	รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน	เพ่ือประโยชน์ในกำรติดตำมและ
สอบทำนกำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกัน	หรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์	
รวมทั้งมีกำรปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ
								10.2.2		กรณีที่บริษัทอนุมัติธุรกรรมหรือท�ำสัญญำกับผู้ที่เก่ียวข้องในลักษณะที่มีผล
ผูกพันบริษัทในระยะยำวไปแล้ว	เช่น	กำรท�ำสัญญำซื้อขำยสินค้ำ	กำรให้กู้ยืม	กำรค�้ำประกัน		
บริษัทได้ติดตำมให้มั่นใจแล้วว่ำ	มีกำรปฏิบัติเป็นไปตำมเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ตลอดระยะเวลำ
ที่มีผลผูกพันบริษัท	เช่น	ติดตำมกำรช�ำระคืนหนี้ตำมก�ำหนด	หรือมีกำรทบทวนควำมเหมำะสม
ของสัญญำ	เป็นต้น

10.3		บริษัทก�ำหนดให้กำรควบคุมภำยในมีควำมหลำกหลำยอย่ำงเหมำะสม	เช่น	
กำรควบคุมแบบ	manual	และ	automated	หรือกำรควบคุมแบบป้องกันและติดตำม

10.4		บริษัทก�ำหนดให้มีกำรควบคุมภำยในในทุกระดับขององค์กร	เช่น	ท้ังระดับกลุ่มบริษัท	
หน่วยธุรกิจ	สำยงำน	ฝ่ำยงำน	แผนก	หรือกระบวนกำร

10.5		บริษัทมีกำรแบ่งแยกหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในงำน	3	ด้ำนต่อไปนี้	ออกจำกกัน
โดยเด็ดขำด	เพ่ือเป็นกำรตรวจสอบซึ่งกันและกัน	กล่ำวคือ	
							(1)	หน้ำที่อนุมัติ	
							(2)	หน้ำที่บันทึกรำยกำรบัญชีและข้อมูลสำรสนเทศ	และ	
							(3)	หน้ำที่ในกำรดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน						

 การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

  

 10.  องค์กรมมีาตรการควบคุมทีช่่วยลดความเสีย่งทีจ่ะไม่บรรลวุตัถปุระสงค์ขององค์กรให้อยูใ่นระดบัทีย่อมรบัได้
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 11.  องค์กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมท่ัวไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพ่ือช่วยสนับสนุน 

การบรรลุวัตถุประสงค์

 12.  องค์กรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้ก�าหนดสิ่งท่ีคาดหวังและขั้นตอน  

การปฏิบัติเพื่อให้นโยบายที่ก�าหนดไว้นั้นสามารถน�าไปสู่การปฏิบัติได้

ค�าถาม ใช่ ไม่ใช่

11.1		บริษัทควรก�ำหนดควำมเกี่ยวข้องกันระหว่ำงกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ																				
ในกระบวนกำรปฏิบัติงำนและกำรควบคุมทั่วไปของระบบสำรสนเทศ

11.2		บรษิทัควรก�ำหนดกำรควบคุมของโครงสร้ำงพ้ืนฐำนของระบบเทคโนโลยใีห้มคีวำมเหมำะสม

11.3		บริษัทควรก�ำหนดกำรควบคุมด้ำนควำมปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีให้มี													

ควำมเหมำะสม

11.4		บริษัทควรก�ำหนดกำรควบคุมกระบวนกำรได้มำ	กำรพัฒนำ	และกำรบ�ำรุงรักษำระบบ

เทคโนโลยีให้มีควำมเหมำะสม

ค�าถาม ใช่ ไม่ใช่

12.1		บริษัทมีนโยบำยที่รัดกุมเพื่อติดตำมให้กำรท�ำธุรกรรมของผู้ถือหุ้นรำยใหญ่	กรรมกำร	
ผู้บริหำร	หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่ำว	ต้องผ่ำนขั้นตอนกำรอนุมัติ	ที่ก�ำหนด	เช่น	 
ข้อบังคับของบริษัท	เกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	เกณฑ์ของส�ำนักงำน	ฯลฯ	
เพื่อป้องกันกำรหำโอกำสหรือน�ำผลประโยชน์ของบริษัทไปใช้ส่วนตัว		

12.2		บรษัิทมนีโยบำยเพ่ือให้กำรพจิำรณำอนมุตัธุิรกรรมกระท�ำโดยผู้ทีไ่ม่มส่ีวนได้เสียในธุรกรรมนัน้

12.3		บริษัทมีนโยบำยเพื่อให้กำรพิจำรณำอนุมัติธุรกรรมค�ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท

เป็นส�ำคัญ	และพิจำรณำโดยถือเสมือนเป็นรำยกำรที่กระท�ำกับบุคคลภำยนอก			

(at	arms’	length	basis)

12.4		บริษัทมีกระบวนกำรติดตำมดูแลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม	รวมท้ัง

ก�ำหนดแนวทำงให้บุคคลที่บริษัทแต่งต้ังให้เป็นกรรมกำรหรือผู้บริหำร	ในบริษัทย่อยหรือ

ร่วมนั้น	ถือปฏิบัติ		(หำกบริษัทไม่มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมไม่ต้องตอบข้อนี้)

12.5		บริษัทก�ำหนดหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรน�ำนโยบำยและกระบวนกำร														

ไปปฏิบัติโดยผู้บริหำรและพนักงำน

12.6		นโยบำยและกระบวนกำรปฏิบัติของบริษัทได้รับกำรน�ำไปใช้ในเวลำที่เหมำะสม	โดย

บุคลำกรที่มีควำมสำมำรถ	รวมถึงกำรครอบคลุมกระบวนกำรแก้ไขข้อผิดพลำดในกำรปฏิบัติงำน

12.7		บริษัททบทวนนโยบำยและกระบวนกำรปฏิบัติให้มีควำมเหมำะสมอยู่เสมอ
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ค�าถาม ใช่ ไม่ใช่

13.1		บริษัทก�ำหนดข้อมูลที่ต้องกำรใช้ในกำรด�ำเนินงำน	ทั้งข้อมูลจำกภำยในและภำยนอก
องค์กร	ที่มีคุณภำพและเก่ียวข้องต่องำน

13.2		บริษัทพิจำรณำทั้งต้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รับ	รวมถึงปริมำณและควำมถูกต้อง
ของข้อมูล	

13.3		บริษัทด�ำเนินกำรเพ่ือให้คณะกรรมกำรมีข้อมูลที่ส�ำคัญอย่ำงเพียงพอส�ำหรับ														
ใช้ประกอบกำรตัดสินใจ	ตัวอย่ำงข้อมูลที่ส�ำคัญ	เช่น	รำยละเอียดของเร่ืองท่ีเสนอ																									
ให้พิจำรณำ	เหตุผล	ผลกระทบต่อบริษัท	ทำงเลือกต่ำงๆ	

13.4		บริษัทด�ำเนินกำรเพ่ือให้กรรมกำรบริษัทได้รับหนังสือนัดประชุมหรือเอกสำรประกอบ
กำรประชุมที่ระบุข้อมูลที่จ�ำเป็นและเพียงพอต่อกำรพิจำรณำก่อนกำรประชุมล่วงหน้ำอย่ำงน้อย
ภำยในระยะเวลำข้ันต�่ำตำมที่กฎหมำยก�ำหนด	

13.5		บริษัทด�ำเนินกำรเพ่ือให้รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรมีรำยละเอียดตำมควร								
เพื่อให้สำมำรถตรวจสอบย้อนหลังเก่ียวกับควำมเหมำะสมในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของกรรมกำร
แต่ละรำย	เช่น	กำรบันทึกข้อซักถำมของกรรมกำร	ควำมเห็นหรือข้อสังเกตของกรรมกำรในเร่ือง
ที่พิจำรณำ	ควำมเห็นของกรรมกำรรำยที่ไม่เห็นด้วยกับเร่ือง	ที่เสนอพร้อมเหตุผล	เป็นต้น

13.6		บริษัทมีกำรด�ำเนินกำรดังต่อไปนี	้				

								13.6.1	มีกำรจัดเก็บเอกสำรส�ำคัญ	ไว้อย่ำงครบถ้วนเป็นหมวดหมู่

								13.6.2	กรณีท่ีได้รับแจ้งจำกผู้สอบบัญชีหรือผู้ตรวจสอบภำยในว่ำมีข้อบกพร่อง														

ในกำรควบคุมภำยใน	บริษัทได้แก้ไขข้อบกพร่องนั้นอย่ำงครบถ้วนแล้ว	

 

 

ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล (Information & Communication)

  

 13.  องค์กรข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพ่ือสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถด�าเนินไปได ้

ตามที่ก�าหนดไว้
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 14.   องค์กรส่ือสารข้อมลูภายในองค์กร ซึง่รวมถงึวตัถปุระสงค์และความรบัผดิชอบต่อการควบคมุภายใน 

ที่จ�าเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถด�าเนินไปได้ตามที่วางไว้

 15.   องค์กรได้สื่อสารกับหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน

ค�าถาม ใช่ ไม่ใช่

14.1		บริษัทมีกระบวนกำรสื่อสำรข้อมูลภำยในอย่ำงมีประสิทธิภำพ	และมีช่องทำง														
กำรสื่อสำรที่เหมำะสม	เพ่ือสนับสนุนกำรควบคุมภำยใน	

14.2		บริษัทมีกำรรำยงำนข้อมูลที่ส�ำคัญถึงคณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงสม�่ำเสมอ	และ	 
คณะกรรมกำรบริษัทสำมำรถเข้ำถึงแหล่งสำรสนเทศที่จ�ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำนหรือสอบทำน
รำยกำรต่ำง	ๆ	ตำมที่ต้องกำร	เช่น	กำรก�ำหนดบุคคลท่ีเป็นศูนย์ติดต่อเพ่ือให้สำมำรถติดต่อ
ขอข้อมูลอ่ืนนอกจำกที่ได้รับจำกผู้บริหำร	รวมทั้งกำรติดต่อสอบถำมข้อมูลจำกผู้สอบบัญชี			
ผู้ตรวจสอบภำยใน		กำรจัดประชุมระหว่ำงคณะกรรมกำรและผู้บริหำรตำมที่คณะกรรมกำร
ร้องขอ	กำรจัดกิจกรรมพบปะหำรือระหว่ำงคณะกรรมกำรและผู้บริหำรนอกเหนือจำก
กำรประชุมคณะกรรมกำร		เป็นต้น			

14.3		บริษัทจัดให้มีช่องทำงกำรส่ือสำรพิเศษหรือช่องทำงลับเพ่ือให้บุคคลต่ำงๆ														

ภำยในบริษัทสำมำรถแจ้งข้อมูลหรือเบำะแสเกี่ยวกับกำรฉ้อฉลหรือทุจริตภำยในบริษัท	

(whistle-blower	hotline)	ได้อย่ำงปลอดภัย

ค�าถาม ใช่ ไม่ใช่

15.1		บริษัทมีกระบวนกำรสื่อสำรข้อมูลกับผู้มีส่วนได้เสียภำยนอกองค์กรอย่ำงมีประสิทธิภำพ	
และมีช่องทำงกำรสื่อสำรที่เหมำะสม	เพื่อสนับสนุนกำรควบคุมภำยใน	เช่น	จัดให้มีเจ้ำหน้ำที่
หรือหน่วยงำนนักลงทุนสัมพันธ์		ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน	เป็นต้น

15.2		บริษัทจัดให้มีช่องทำงกำรส่ือสำรพิเศษหรือช่องทำงลับเพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียภำยนอก
องค์กรสำมำรถแจ้งข้อมูลหรือเบำะแสเกี่ยวกับกำรฉ้อฉลหรือทุจริต	(whistle-blower	hotline)	
แก่บริษัทได้อย่ำงปลอดภัย
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ค�าถาม ใช่ ไม่ใช่

16.1		บริษัทจัดให้มีกระบวนกำรติดตำมกำรปฏิบัติตำมจริยธรรมธุรกิจและข้อก�ำหนดห้ำม
ฝ่ำยบริหำรและพนักงำนปฏิบัติตนในลักษณะที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์	
เช่น	ก�ำหนดให้แต่ละส่วนงำนติดตำมกำรปฏิบัติ	และรำยงำนผู้บังคับบัญชำ	หรือมอบหมำยให้
หน่วยงำนตรวจสอบภำยในติดตำมกำรปฏิบัติ	และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ	เป็นต้น

16.2		บริษัทจัดให้มีกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมระบบกำรควบคุมภำยในที่วำงไว้
โดยกำรประเมินตนเอง	และ/หรือกำรประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภำยใน

16.3		ควำมถี่ในกำรติดตำมและประเมินผลมีควำมเหมำะสมกับกำรเปล่ียนแปลงของบริษัท

16.4		ด�ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลระบบกำรควบคุมภำยใน	โดยผู้ที่มีควำมรู้และ
ควำมสำมำรถ

16.5		บริษัทก�ำหนดแนวทำงกำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยในให้ขึ้นตรงต่อ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ	

16.6		บริษัทส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภำยในปฏิบัติหน้ำที่ตำมมำตรฐำนสำกล																									

กำรปฏิบัติงำนวิชำชีพกำรตรวจสอบภำยใน	(International	Standards	for	the	

Professional	Practice	of	Internal	Auditing,	IIA)	

 ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

  

 16.   องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยังด�าเนินไป 

อย่างครบถ้วน เหมาะสม
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  17.    องค์กรประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่รับผิดชอบ 

ซึ่งรวมถึงผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม

ค�าถาม ใช่ ไม่ใช่

17.1		บริษัทประเมินผลและสื่อสำรข้อบกพร่องของกำรควบคุมภำยใน	และด�ำเนินกำร
เพื่อติดตำมแก้ไขอย่ำงทันท่วงที	หำกผลกำรด�ำเนินงำนที่เกิดขึ้นแตกต่ำงจำกเป้ำหมำย																														
ที่ก�ำหนดไว้อย่ำงมีนัยส�ำคัญ

17.2		บริษัทมีนโยบำยกำรรำยงำน	ดังน้ี

								17.2.1	ฝ่ำยบริหำรต้องรำยงำนต่อคณะกรรมกำรโดยพลัน	ในกรณีที่เกิดเหตุกำรณ ์

หรือสงสัยว่ำมีเหตุกำรณ์ทุจริตอย่ำงร้ำยแรง	มีกำรปฏิบัติที่ฝ่ำฝืนกฎหมำย		หรือมีกำรกระท�ำ 

ที่ผิดปกติอ่ืน	ซ่ึงอำจกระทบต่อชื่อเสียงและฐำนะกำรเงินของบริษัทอย่ำงมีนัยส�ำคัญ			

								17.2.2	รำยงำนข้อบกพร่องที่เป็นสำระส�ำคัญ	พร้อมแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ	(แม้ว่ำจะ

ได้เร่ิมด�ำเนินกำรจัดกำรแล้ว)	ต่อคณะกรรมกำรบริษัท/คณะกรรมกำรตรวจสอบ	เพ่ือพิจำรณำ

ภำยในระยะเวลำอันควร

								17.2.3	รำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรปรับปรุงข้อบกพร่องที่เป็นสำระส�ำคัญต่อ

คณะกรรมกำรบริษัท/คณะกรรมกำรตรวจสอบ
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ภาคผนวก 12
แบบ	56-2

รายงานประจ�าปี 

    สิ้นสุดวันท่ี    

   บริษัท     

	 กำรแสดงรำยกำรในรำยงำนประจ�ำปีอย่ำงน้อยต้องมีข้อมูลตำมรำยกำรที่ก�ำหนดดังต่อไปน้ี	 

ทั้งนี้	 ในกำรเปิดเผยข้อมูลตำมรำยกำรดังกล่ำว	 ให้ใช้ค�ำอธิบำยในกำรเปิดเผยข้อมูลตำมที่ระบุในแบบแสดง 

รำยกำรข้อมูลประจ�ำปี	 (“แบบ	 56-1”)	 ส�ำหรับหัวข้อที่ตรงกับรำยกำรนั้น	 เว้นแต่ในรำยกำรที่มีกำรก�ำหนดไว้

เป็นกำรเฉพำะ

	 1.	 นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ		ให้สรุปสำระส�ำคัญโดยสังเขปของข้อมูลที่เปิดเผย 

ในหัวข้อเดียวกันของแบบ	56-1	

	 2.	 ลักษณะกำรประกอบธรุกจิ		ให้สรุปกำรเปลีย่นแปลงทีส่�ำคญัในปีทีผ่่ำนมำ	และให้แสดงข้อมลู 

โครงสร้ำงรำยได้เช่นเดียวกับข้อมูลที่เปิดเผยในหัวข้อเดียวกันของแบบ	56-1	ด้วย

	 3.	 ปัจจัยควำมเสี่ยง

	 4.	 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�ำคัญอ่ืน

	 5.	 ผู้ถือหุ้น

	 6.	 นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล		

	 7.	 โครงสร้ำงกำรจัดกำร

			 8.	 กำรก�ำกับดูแลกิจกำร

	 9.	 ควำมรับผิดชอบต่อสังคม	

	 10.	 กำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียง

	 11.	 รำยกำรระหว่ำงกัน

	 12.	 ข้อมูลทำงกำรเงินที่ส�ำคัญ

	 13.	 กำรวิเครำะห์และค�ำอธิบำยของฝ่ำยจัดกำร	(Management	Discussion	and	Analysis:	

MD&A)	 	 โดยให้แนบงบกำรเงินเปรียบเทียบของบริษัทและงบกำรเงินรวมเปรียบเทียบ	 (ในกรณีที่บริษัทมีบริษัท 

ย่อย)	ในช่วง	2	ปีที่ผ่ำนมำที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและแสดงควำมเห็นแล้วโดยไม่ตัดทอนด้วย

	 14.	 ให้มีข้อควำมที่ระบุว่ำ	 “ผู้ลงทุนสำมำรถศึกษำข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เพิ่มเติม

ได้จำกแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ�ำปี	 (แบบ	 56-1)	 ของบริษัทที่แสดงไว้ใน	 www.sec.or.th	 หรือเว็บไซต ์

ของบริษัท	(ถ้ำมี)”	

	 ทั้งนี้	 ในกำรแสดงข้อมูลข้ำงต้น	 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์สำมำรถพิจำรณำรูปแบบกำรอธิบำย 

ได้ตำมควำมเหมำะสม	 โดยอำจใช้วิธีกำรที่ช่วยในกำรสื่อสำรเพ่ือให้ผู้ลงทุนเข้ำใจได้ง่ำยขึ้นด้วยก็ได้	 เช่น	 กรำฟ	 

ภำพประกอบ	เป็นต้น		อย่ำงไรกด็	ีข้อมลูทีเ่ปิดเผยไม่ว่ำจะอยูใ่นรปูแบบใดจะต้องไม่มลัีกษณะเป็นกำรแสดงข้อควำม

อันเป็นเท็จ	ปกปิดข้อควำมจริง	หรือท�ำให้บุคคลอ่ืนส�ำคัญผิดในข้อมูล






