
 

แบบสอบทานความครบถ้วนของข้อมูลที่เปิดเผย 
ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) 

(“Checklist แบบ 56-1”) 

 
 

 
 

 

 
ข้อควรระวงัในการใช้ Checklist 
- หวัขอ้และประเด็นใน Checklist เป็นเพียงตวัช่วยในการสอบทานว่า บริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลท่ีส าคญั 

ในแบบ 56-1 แลว้หรือไม่เท่านั้น 

- การเปิดเผยขอ้มูลในแบบ 56-1 ยงัตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดในแบบแนบทา้ยประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

วิธีการใช้ Checklist 
1. น าแบบ 56-1 ท่ีจดัท าเสร็จแลว้ มาตรวจเช็คความครบถว้นตามแตล่ะหวัขอ้ใน Checklist  
2. ใส่สัญลกัษณ์ในช่อง “เปิดเผย?” เช่น  

- “Y” หรือ “/”   กรณีเปิดเผยครบถว้นแลว้ 
- “N” หรือ “X”  กรณียงัไม่เปิดเผย หรือยงัไม่ชดัเจน 
- “NA” หรือ “-”   กรณีเป็นขอ้มูลท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบับริษทั หรือไม่มีขอ้มูลในเร่ืองนั้น 

3. ปรับปรุงแกไ้ขขอ้มูลเพ่ิมเติมในหวัขอ้ท่ีพบว่า ยงัเปิดเผยไม่ครบถว้นหรือไม่ชดัเจน ก่อนท่ีจะน าส่ง 
แบบ 56-1 ต่อส านกังาน ก.ล.ต.  ทั้งน้ี บริษทัอาจส่ง Checklist มาพร้อมกบัการส่งแบบ 56-1 ดว้ยก็ได ้  
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ข้อที่ หัวข้อ/รายละเอียด เปิดเผย?  ประเด็นที่ควรระวัง เปิดเผย? 

 สารบัญ     

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ     

1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ     

 - ภาพรวมท่ีมาและลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษทั หรือ
กลุ่มบริษทั ซ่ึงประกอบดว้ย บริษทั บริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม 
ท่ีด าเนินงานอยูใ่นปัจจุบนัหรือก าลงัจะด าเนินงาน 

    

1.1 นโยบายในการด าเนินงานของบริษทัหรือกลุ่มบริษทั 
ในภาพรวม ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัก าหนด (ถา้มี)   

  กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามเป้าหมายท่ีไดเ้ปิดเผยไว ้
ในปีก่อนหนา้น้ี ควรอธิบายความคืบหนา้และสาเหตุดว้ย 

 

 - วิสัยทศัน์     

 - วตัถุประสงค ์     

 - เป้าหมาย     

 - กลยทุธ ์     

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญั     

 - อ านาจในการควบคุมบริษทัในปีท่ีผา่นมา     

 - ลกัษณะการประกอบธุรกิจในปีท่ีผา่นมา     

 - การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้น การจดัการ หรือ 
การประกอบธุรกิจ หรือเหตุการณ์ส าคญัอ่ืน ในช่วง 3 ปี 
ท่ีผา่นมา  

  - หากท่ีผา่นมาบริษทัมีการขยายธุรกิจ หรือลงทุนในธุรกิจ  
ใหม่ เพ่ิมผลิตภณัฑใ์หม่ หรือจ าหน่าย/ยกเลิกธุรกิจ 
บางประเภทออกไป บริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวและ
ผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานเพ่ิมเติม
ในหวัขอ้ MD&A แลว้หรือไม่ 

 

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั      

(1) นโยบายการแบ่งการด าเนินงานของบริษทัในกลุ่ม     

(2) แผนภาพโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั 
- สัดส่วนการถือหุ้น และสัดส่วนของสิทธิออกเสียง (ถา้แตกต่าง
จากสัดส่วนการถือหุ้น) 
- ช่ือและสัดส่วนการถือหุ้นของผูร่้วมทุน 

  ตรวจสอบว่าโครงสร้างการถือหุ้นอาจก่อให้เกิด conflict 
of interest หรือไม่ ซ่ึงไดแ้ก่ 
- กลุ่มผูถ้ือหุ้นหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งท าธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบั 
ธุรกิจหลกัของบริษทั  
- มีการถือหุ้นไขวร้ะหว่างกนัหรือไม่  
- มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ถือหุ้นในบริษทัยอ่ยหรือ 
บริษทัร่วม >10% หรือไม่  
หากมีโครงสร้างลกัษณะดงักล่าว ขอให้ตรวจสอบว่า  
ตอ้งปรับโครงสร้างฯ ให้ไม่มี conflict of interest หรือไม่   

 

(3) ขนาดของบริษทัท่ีประกอบธุรกิจหลกั และขนาดของบริษทัอ่ืน 
ท่ีเปรียบเทียบกบัขนาดของบริษทั และตรวจสอบว่าเป็นไปตาม
เกณฑห์รือไม่ 

     

 - มาตรการและแนวทางการแกไ้ข หากไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
 

 

    

Checklist ส าหรับสอบทานแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1)     ส าหรับปีบญัชี     

บริษัท           ตัวย่อ         
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ข้อที่ หัวข้อ/รายละเอียด เปิดเผย?  ประเด็นที่ควรระวัง เปิดเผย? 
1.4 ความสัมพนัธ์กบักลุ่มธุรกิจของผูถ้ือหุ้นใหญ่     

 - โครงสร้างหรือสถานภาพของบริษทั/กลุ่มบริษทั ในกรณีท่ีเป็น
ส่วนหน่ึงของกลุ่มธุรกิจของผูถ้ือหุ้นใหญ่  

  ไม่ตอ้งเปิดเผยหัวขอ้น้ี หากธุรกิจหลกัของบริษทั มิไดม้ี
ความสัมพนัธ์หรือเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจอ่ืนของ 
ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่อยา่งมีนยัส าคญั หรือมีความสัมพนัธ์กนั
แต่เพียงคร้ังคราวเฉพาะธุรกรรม 

 

 - อธิบายเหตุผลและโอกาสหรือความจ าเป็นท่ีตอ้งมีการพ่ึงพิง
หรือสนบัสนุนระหว่างกนั รวมทั้งความส าคญัเชิงกลยทุธ์ 
(positioning) ของบริษทั/กลุ่มบริษทัต่อกลุ่มธุรกิจของ 
ผูถ้ือหุ้นใหญ ่

    

 - กลไกการรักษาสิทธิของผูถ้ือหุ้น กรณีท่ีโครงสร้างธุรกิจของ
บริษทั/บริษทัในกลุ่มมีการแข่งขนักนัอยา่งมีนัยส าคญั  

  ตรวจสอบว่าโครงสร้างการถือหุ้นอาจก่อให้เกิด conflict 
of interest หรือไม่ หากมี ตอ้งระบุมาตรการป้องกนั 
conflict of interest หรือด าเนินการปรับโครงสร้าง 

 

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ     

(1) โครงสร้างรายไดแ้ยกตามสายผลิตภณัฑ/์กลุ่มธุรกิจ 
โดยอย่างน้อยตอ้งแสดงรายไดข้องสายผลิตภณัฑ์/กลุ่มธุรกิจ 
ท่ีมีมูลค่าเกิน 10% ของรายไดร้วมตามงบการเงินรวม  
(ตามตาราง) 

  - โครงสร้างรายไดเ้ปรียบเทียบยอ้นหลงั 3 ปีหรือไม่  

(2) อธิบายโดยแบ่งตามสายผลิตภณัฑ์/กลุ่มธุรกิจตามตาราง 
โครงสร้างรายได ้

  - แยกอธิบายตามสายผลิตภณัฑ/์กลุ่มธุรกิจท่ีมีนยัส าคญั
แลว้หรือไม่ 

 

2.1  ลกัษณะของผลิตภณัฑแ์ละบริการ     

 - ลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบริการ (ลกัษณะธุรกิจในปีท่ีผา่นมา)   - พ่ึงพิง supplier หรือลูกคา้หรือผูจ้ดัจ าหน่ายรายใด  
ซ่ึงอาจกระทบต่อการด าเนินธุรกิจหรือไม่ หากพึ่งพิงเกิน 
30% ขอให้เปิดจ านวนราย ความสัมพนัธ์ และประเภท
สินคา้ 
- สินคา้หรือวตัถุดิบมีปัญหาในเร่ืองใดหรือไม่ (เช่น  
การขาดแคลน, ความผนัผวนของราคา, การจดัเก็บ  
เป็นตน้) 

 

 - การไดรั้บใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ สัมปทาน หรือ 
การส่งเสริมการลงทุน  พร้อมทั้งอธิบายลกัษณะสิทธิประโยชน์ 

  - สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ยงัมีผลหรือไม่ (ยงัไม่หมดอาย)ุ  

 - กรณีธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ให้อธิบายลกัษณะโครงการ 
ท่ีมีนยัส าคญัท่ีก าลงัด าเนินการอยูใ่นแต่ละโครงการ เช่น ช่ือ 
ท่ีตั้ง ประเภทโครงการ ลูกคา้เป้าหมาย จ านวนหน่วย พ้ืนท่ี 
ขาย/เช่า มูลค่าโครงการ ความคืบหนา้การขายและการพฒันา 
โครงการ 

    

2.2 การตลาดและการแข่งขนั   - บริษทัไม่ตอ้งเปิดเผยรายช่ือลูกคา้ ผูจ้ดัจ าหน่าย หรือ 
supplier (เวน้แต่มีการพ่ึงพิงอยา่งมากจนถือว่ามีบทบาท
ส าคญัต่อความอยู่รอดของบริษทั หรือไดเ้คยเปิดเผยช่ือให้
บุคคลอ่ืนทราบ เช่น นกัลงทุนหรือนกัวิเคราะห์) 

 

(ก) การท าการตลาดของผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีส าคญั     

 - นโยบายการตลาดในปีท่ีผา่นมา     

 - อธิบายเชิงเปรียบเทียบกบัคู่แข่งในภาพรวม     
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ข้อที่ หัวข้อ/รายละเอียด เปิดเผย?  ประเด็นที่ควรระวัง เปิดเผย? 
 - ลกัษณะลูกคา้ ความสัมพนัธ์    - หากแต่งตั้งผูจ้ดัจ าหน่ายแต่เพียงผูเ้ดียว ให้ระบ ุ

พร้อมสรุปสาระส าคญัของสัญญาแต่งตั้งดว้ย 
 

 - กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย     

 - การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย     

 - สัดส่วนการจ าหน่ายในประเทศและตา่งประเทศ      

 - ช่ือประเทศหรือกลุ่มประเทศท่ีจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์     

 - หากพึ่งพิงลูกคา้หรือตวัแทนจ าหน่ายรายใดรายหน่ึงเกิน 30% 
ของรายไดร้วม ใน 3 ปีท่ีผา่นมา ให้ระบุจ านวนราย ลกัษณะ
ความสัมพนัธ์ และประเภทสินคา้ท่ีขาย 

  - หากเปิดเผยขอ้มูลช่ือลูกคา้หรือผูจ้ดัจ าหน่ายให้แก่ 
บุคคลอ่ืน เช่น ผูล้งทุนหรือนกัวิเคราะห์ดา้นหลกัทรัพย์
หรือการลงทุน ให้ระบุชื่อดงักล่าวไวด้ว้ย 

 

 - หากพึ่งพิงลูกคา้หรือผูจ้ดัจ าหน่ายรายใดท่ีมีบทบาทส าคญัต่อ 
การอยูร่อดของบริษทั ให้ระบุเป็นปัจจยัความเส่ียงดว้ย 

    

(ข) สภาพการแข่งขนั     

 - สภาพการแข่งขนัภายในอุตสาหกรรมในปีท่ีผา่นมา     

 - แนวโนม้ภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขนัในอนาคต     

    - จ านวนคู่แข่งขนัโดยประมาณ     

    - ขนาดของบริษทัเมื่อเทียบกบัคู่แข่งขนั     

    - สถานภาพและศกัยภาพในการแข่งขนั     

    - ช่ือคูแ่ข่งขนั (กรณีมีคู่แข่งขนัเพียงรายเดียวหรือนอ้ยราย)     

2.3  การจดัหาผลิตภณัฑห์รือบริการ     

(ก) ลกัษณะการจดัให้ไดม้าซ่ึงผลิตภณัฑ์     

 - การผลิต (จ านวนโรงงาน/ก าลงัการผลิตรวม)     

 - การจดัหาวตัถุดิบหรือผลิตภณัฑเ์พื่อจ าหน่าย   - ในกรณีเป็นสถาบนัการเงิน ให้อธิบายในเร่ืองแหล่งท่ีมา
ของเงินทุน และการให้กูย้ืมดว้ย   

 

 - จ านวนผูจ้ดัจ าหน่ายวตัถุดิบ     

 - สัดส่วนการซ้ือวตัถุดิบในประเทศและต่างประเทศ     

 - หากพึ่งพิงผูจ้ดัจ าหน่ายรายใดเกิน 30% ของยอดซ้ือรวม  
ให้ระบุจ านวนราย ลกัษณะความสัมพนัธ์ ประเภทสินคา้ท่ีซ้ือ  

    

 - หากพึ่งพิงผูจ้ดัจ าหน่ายรายใดท่ีมีบทบาทส าคญัต่อ 
การอยูร่อดของบริษทั ให้ระบุเป็นปัจจยัความเส่ียงดว้ย 

    

 - หากเปิดเผยขอ้มูลช่ือผูจ้ดัจ าหน่ายให้แก่บุคคลอ่ืน เช่น  
ผูล้งทุนหรือนกัวิเคราะห์ดา้นหลกัทรัพยห์รือการลงทุน  
ให้ระบุชื่อดงักล่าวไวด้ว้ย 

    

(ข) ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มจากกระบวนการผลิตหรือการก าจดั
วตัถุดิบเหลือใช ้

    

 - การด าเนินการเพ่ือลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม     

 - ผลของการปฏิบติัจริงในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมาเป็นไปตามท่ี
กฎหมายก าหนดหรือไม่ 

    

 - ขอ้พิพาทหรือการถูกฟ้องร้องเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม และ
แนวทางการแกไ้ขขอ้พิพาทดงักล่าว 
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ข้อที่ หัวข้อ/รายละเอียด เปิดเผย?  ประเด็นที่ควรระวัง เปิดเผย? 
2.4 งานท่ียงัไม่ส่งมอบ เฉพาะงานโครงการ หรือช้ินงาน ท่ีมีมูลค่าสูง 

และใชเ้วลาในการส่งมอบงาน  
    

 - มูลค่างานท่ียงัไม่ส่งมอบ ณ วนัหลงัสุดท่ีเป็นไปได้     

 - หากเป็นโครงการท่ีมีมูลค่าตั้งแต่ 10% ของรายไดร้วม ให้ระบุ
เป็นรายช้ินท่ีคาดว่าจะส่งมอบในแต่ละช่วงเวลา 
 

    

3 ปัจจัยความเส่ียง     

 เปิดเผยความเส่ียงใน 2 ลกัษณะ 
  (1) ความเส่ียงต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทั/กลุ่มบริษทั 
  (2) ความเส่ียงต่อการลงทุนของผูถ้ือหลกัทรัพย ์

  -  เปิดเผยเฉพาะความเส่ียงท่ีอาจมีผลกระทบต่อบริษทั/ 

กลุ่มบริษทั หรือผูถ้ือหลกัทรัพยโ์ดยตรง 

- เปิดเผยความเส่ียงดงัต่อไปน้ีครบถว้นหรือไม่ เช่น 

- การประกอบธุรกิจ (พ่ึงพิงลูกคา้ ผูจ้ดัจ าหน่าย หรือ

supplier/แข่งขนัสูง/ราคาผนัผวน/ขอ้จ ากดัทางกฎหมาย 

ทั้งในและต่างประเทศ/บุคคลากรท่ีส าคญั) 

- การผลิต (ขาดแคลนวตัถุดิบ/ราคาวตัถุดิบผนัผวน/พ่ึงพิง

เทคโนโลยี/ตน้ทุนสูง/สินคา้หรือเคร่ืองจกัรลา้สมยัง่าย/

การขาดแคลนแรงงาน) 

- การบริหารจดัการ (ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ควบคุมเสียง/ 

การพ่ึงพิงบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง/ผูบ้ริหาร) 

- การเงิน (สภาพคล่อง/ภาระหน้ีและดอกเบ้ีย/ 

การปฏิบติัตามเง่ือนไขการกูย้ืมเงิน (covenant)/ 

ผิดนดัช าระหน้ี/ภาระการลงทุนในอนาคต/FX) 

- ผูล้งทุน (ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นในสดัส่วนท่ีมีนยัส าคญั 

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ของผูถ้ือหุ้นใหญ่/ เง่ือนไข

การจ่ายเงินปันผล/ ขาดทุนสะสมท าให้จ่ายปันผลไม่ได/้

dilutionจากหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพ) 

- ผลกระทบต่อบริษทัหรือผูล้งทุนมากนอ้ยเพียงใด 

เปิดเผยขนาดของผลกระทบไวแ้ลว้หรือไม่ 

 

 ปัจจยัความเส่ียงแต่ละเร่ือง ไดเ้ปิดเผยประเด็นต่อไปน้ีแลว้
หรือไม่ 
 - ลกัษณะความเส่ียง 
- เหตุการณ์ท่ีเป็นสาเหตุของความเส่ียง 
- ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น 
- แนวโนม้ความเป็นไปไดท่ี้จะเกิดความเส่ียง 
- มาตรการรองรับความเส่ียง (ถา้มี) 

   

     

     

     

     

     

4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ     

4.1 - ทรัพยสิ์นถาวรหลกั   - มูลค่าทรัพยสิ์นแต่ละประเภทตรงกบังบการเงินหรือไม่  

    - ลกัษณะส าคญั กรรมสิทธ์ิ    - เปิดเผยภาระผูกพนัและวงเงินค ้าประกนั กรณีน า 
ทรัพยสิ์นไปวางเป็นประกนั แลว้หรือไม่ 

 

    - สรุปสาระส าคญัของสัญญาเช่าระยะยาว (ถา้มี)   
    - หากน าทรัพยสิ์นไปเป็นหลกัประกนั ให้ระบุวงเงินของ 

ภาระหลกัประกนัของทรัพยสิ์นนั้นดว้ย 
  - กรณีมีทรัพยสิ์นไม่ใชด้ าเนินงานเป็นจ านวนมาก  

มีนโยบายด าเนินการกบัทรัพยสิ์นดงักล่าวอย่างไร 
 

 - ทรัพยสิ์นท่ีไม่มีตวัตนท่ีส าคญั (สิทธิบตัร/สัมปทาน/ลิขสิทธ์ิ/ 
เคร่ืองหมายการคา้) ให้อธิบาย 

  - สรุปสาระส าคญัของสัญญาท่ีมีนัยส าคญัต่อการ 
ประกอบธุรกิจ เช่น สัญญาเช่า สัญญาการใชสิ้ทธิ 
ประโยชน์ เป็นตน้ 
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ข้อที่ หัวข้อ/รายละเอียด เปิดเผย?  ประเด็นที่ควรระวัง เปิดเผย? 
    - ลกัษณะส าคญั   

 
    - เง่ือนไข และอายขุองสิทธิ   - มี hidden asset อ่ืนท่ียงัไม่เปิดเผยหรือไม่  

    - ผลต่อการด าเนินธุรกิจ   - ผลกระทบต่อบริษทั หากสิทธิบตัร สมัปทาน ลิขสิทธ์ิ 
ฯลฯ หมดอาย ุเป็นอยา่งไร 

 

 
4.2 ให้อธิบายนโยบายการลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 

(เช่น ธุรกิจท่ีบริษทัจะลงทุน)  
  - ไดเ้ปิดเผยขอ้มูล เช่น ประเภทอุตสาหกรรม ระยะเวลา

การลงทุน รูปแบบการลงทุน/ร่วมทุน เป็นตน้ แลว้หรือไม่ 
 

4.3  ราคาประเมินทรัพยสิ์น หากมีการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึง
สินทรัพยห์รือมีการตีราคาทรัพยสิ์นใหม่ (ถา้มี) 

    

5 ข้อพิพาททางกฎหมาย     

 - ขอ้พิพาทท่ีบริษทัหรือบริษทัย่อยเป็นคู่ความหรือคู่กรณี เฉพาะ
คดีท่ียงัไม่ส้ินสุดและเป็นคดีท่ี 
   - มีผลกระทบดา้นลบต่อสินทรัพย ์(สูงกว่า 5% ของ equity 
หรือสูงกว่า 10% ของสินทรัพยห์มุนเวียนหาก equity ติดลบ ) 
   - กระทบต่อการด าเนินธุรกิจอยา่งมีนัยส าคญั 
   - ไม่ไดเ้ป็นคดีท่ีเกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติ 

  - เปิดเผยค่าเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นหรือผลกระทบต่อ 

การด าเนินงานของบริษทัแลว้หรือไม่ 

 

 - ศาลท่ีก าลงัพิจารณาคดี วนัเร่ิมคดี คู่ความและมูลคดี 
ความคืบหนา้ของคดี 

    

 - กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งท่ีเป็นคู่ความกบับริษทั     

6 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส าคัญอ่ืน     

6.1 ขอ้มูลทัว่ไป     

 - ช่ือ ท่ีตั้ง สนญ. ประเภทธุรกิจ โทรศพัท ์โทรสาร จ านวนและ
ชนิดของหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของนิติบุคคลท่ีบริษทั 
ถือหุ้นตั้งแต่ 10% ขึ้นไป 

    

 - ช่ือ ท่ีตั้ง โทรศพัท ์โทรสารของบุคคลอา้งอิงอ่ืน ๆ เช่น  
นายทะเบียนหลกัทรัพย ์ผูแ้ทนผูถ้ือหุ้นกู ้ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษา
กฎหมาย ท่ีปรึกษาหรือผูจ้ดัการภายใตส้ัญญาการจดัการ 

    

6.2 ขอ้มูลส าคญัอ่ืน ท่ีมีผลกระทบต่อการตดัสินใจของผูล้งทุน   -  หากไดเ้ปิดเผยขอ้มูลส าคญัอ่ืนต่อนกัวิเคราะห์ หรือ 
กลุ่มนกัลงทุนกลุ่มอ่ืน ขอให้น ามาเปิดเผยในแบบ 56-1 
ดว้ย เพ่ือให้ผูล้งทุนไดรั้บขอ้มูลทัว่ถึงกนั 

 

      

ส่วนที่ 2 การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ     

7 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น     

7.1 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแลว้     

(1) - ทุนจดทะเบียน/ทุนช าระแลว้/จ านวนหุ้น     

 - ช่ือตลาดหลกัทรัพยท่ี์จดทะเบียน 
 

    

(2) - หุ้นประเภทอ่ืนท่ีมีสิทธิหรือเง่ือนไขแตกต่างจากหุ้นสามญั 
เช่น หุ้นบุริมสิทธิ ให้อธิบายจ านวน มูลค่า และสิทธิหรือ
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ข้อที่ หัวข้อ/รายละเอียด เปิดเผย?  ประเด็นที่ควรระวัง เปิดเผย? 
เง่ือนไขท่ีแตกต่างจากหุ้นสามญั 

7.2 ผูถ้ือหุ้น     

(1) รายช่ือผูถ้ือหุ้นใหญ่     

 - กลุ่มผูถ้ือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก จ านวนและสัดส่วน 
การถือหุ้น โดยนบัรวมการถือหุ้นของผูท่ี้เก่ียวขอ้งและผูท่ี้อยู่
ภายใตผู้ม้ีอ านาจควบคุมเดียวกนัเป็นกลุ่มเดียวกนั 

  - กรณีผูถ้ือหุ้นใหญ่เป็นนิติบุคคลท่ีไม่แสดงถึงบุคคล 
ท่ีเป็นผูถ้ือหุ้นท่ีแทจ้ริง holding company หรือ nominee 
account  ไดเ้ปิดเผยรายช่ือบุคคลท่ีเป็นผูถ้ือหุ้นท่ีแทจ้ริง 
แลว้หรือไม่ 

 

 - กลุ่มผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ท่ีโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อ 
การก าหนดนโยบาย การจดัการ หรือการด าเนินงานของบริษทั 
อยา่งมีนยัส าคญั 

  - รายช่ือผูถ้ือหุ้นมาจากการปิดทะเบียนล่าสุดหรือไม่  
(ไม่ควรปรากฏรายช่ือศูนยรั์บฝาก (TSD) เป็นผูถ้ือหุ้น 

 

 - ช่ือบุคคลหรือกลุ่มบุคคลหลกัท่ีเป็นผูถ้ือหุ้นท่ีแทจ้ริง (ultimate 
shareholder) และธุรกิจหลกัของบุคคลดงักล่าว ส าหรับกรณี
รายช่ือกลุ่มผูถ้ือหุ้นไม่แสดงถึงบุคคลท่ีเป็นผูถ้ือหุ้นท่ีแทจ้ริง 
เช่น holding company หรือ nominee account 

    

 
 

(2) หากเป็น holding company ให้แสดงรายช่ือผูถ้ือหุ้นของ 
บริษทัยอ่ยท่ีประกอบธุรกิจหลกัดว้ย 

    

(3) ขอ้ตกลงระหว่างผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ (shareholding agreement)  
ในเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลกัทรัพย ์หรือ
การบริหารงานของบริษทั และอธิบายสาระส าคญัท่ีมีผลต่อ 
การด าเนินงาน 

  - เฉพาะขอ้ตกลงท่ีบริษทัเป็นผูร่้วมลงนาม  

7.3 การออกหลกัทรัพยอ่ื์น     

(1) กรณีมีหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพ      

 - อธิบายลกัษณะส าคญั ประเภท อาย ุอตัราและราคาแปลงสภาพ 
จ านวนและมูลค่าท่ีเสนอขาย จ านวนและมูลค่าท่ียงัไม่ไถ่ถอน 
วนัครบก าหนดไถ่ถอน หลกัประกนั และเง่ือนไขท่ีส าคญั (เช่น 
put-call option เป็นตน้) และ Rating 

    

(2) กรณีมีตราสารหน้ี     

 ให้อธิบายลกัษณะส าคญั ประเภท จ านวน มูลค่าท่ียงัไม่ไถ่ถอน 
วนัครบก าหนดไถ่ถอน หลกัประกนั และเง่ือนไขท่ีส าคญั (เช่น 
put-call option เป็นตน้) เง่ือนไขการกูย้ืม และ Rating 

    

 
 

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล     

 - นโยบายของบริษทั     

 - นโยบายของบริษทัย่อย     

8. โครงสร้างการจัดการ     

8.1 คณะกรรมการ     

 - รายช่ือและต าแหน่งของกรรมการ และผูม้ีอ านาจควบคุม  
(ถา้มี)  

  - กรณีแต่งตั้งท่ีปรึกษาเพ่ือให้ความเห็นแก่ board หรือ 
ผูบ้ริหาร รวมถึงเขา้ร่วมประชุม board  ขอให้ตรวจสอบ 
ขอบเขตอ านาจของท่ีปรึกษาดงักล่าวว่าเขา้ข่ายเป็น 
ผูม้ีอ านาจควบคุมหรือบริหารงานในบริษทัหรือไม่ ถา้มี 
ขอให้เปิดเผยรายช่ือท่ีปรึกษาและขอบเขตอ านาจให้ชดัเจน 
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ข้อที่ หัวข้อ/รายละเอียด เปิดเผย?  ประเด็นที่ควรระวัง เปิดเผย? 
- เปิดเผยรายช่ือผูม้ีอ านาจลงนามแทนบริษทั และวิธีการ
ลงนาม เช่น ลงนาม 2 ท่าน เป็นตน้ 

 - ระบุกรรมการท่ีเป็น ID หรือ AC หรือกรรมการชุดอ่ืน (ถา้มี)   - คุณสมบติัของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
เป็นไปตามท่ีประกาศท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดหรือไม่ 

 

 - จ านวนคร้ังของการประชุม และจ านวนคร้ังท่ีกรรมการแต่ละ 
รายเขา้ร่วมประชุมในปีท่ีผา่นมา 

  - หากในระหว่างปีหรือภายหลงัวนัท่ีในงบการเงิน  
มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ ควรเปิดเผยขอ้มูลเพ่ิม 

 

 - กรณีเป็น holding company ไดร้ะบุขอ้มูลกรรมการและ 
ผูม้ีอ านาจควบคุมของบริษทัย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลกั 
   - รายช่ือกรรมการและผูม้ีอ านาจควบคุม 
   - จ านวนคร้ังของการประชุม และจ านวนคร้ังท่ีกรรมการแต่ละ 
รายเขา้ร่วมประชุมในปีท่ีผา่นมา 

    

 - เอกสารแนบขอ้มูลเก่ียวกบัประวติัของกรรมการและผูม้ีอ านาจ
ควบคุมของบริษทัและบริษทัยอ่ยท่ีประกอบธุรกิจหลกั  
(กรณีเป็น holding company) 

    

8.2 ผูบ้ริหาร     

 - รายช่ือและต าแหน่งของผูบ้ริหาร    - หากจ านวนผูบ้ริหารท่ีเปิดเผยมากกว่านิยามท่ีประกาศ 
ก าหนด (4 ล าดบันบัต่อจาก MD) ขอให้ระบุว่าผูบ้ริหาร 
รายใดบา้งเป็นผูบ้ริหารภายใตนิ้ยามดงักล่าว 
- หากในระหว่างปีหรือภายหลงัวนัท่ีในงบการเงิน  
มีการเปลี่ยนแปลงผูบ้ริหาร ควรเปิดเผยขอ้มูลเพ่ิม 

 

 - organization chart    - รายช่ือและต าแหน่งผูบ้ริหารสอดคลอ้งกบั organization 
chart หรือไม่ 

 

 - กรณีเป็น holding company ไดร้ะบุขอ้มูลผูบ้ริหารของ 
บริษทัยอ่ยท่ีประกอบธุรกิจหลกั 
   - รายช่ือและต าแหน่งของผูบ้ริหาร  
   - organization chart 

    

 - เอกสารแนบขอ้มูลเก่ียวกบัประวติัของผูบ้ริหารของบริษทัและ
บริษทัยอ่ยท่ีประกอบธุรกิจหลกั (กรณีเป็น holding company) 

    

8.3 เลขานุการบริษทั     
 - ช่ือเลขานุการบริษทั   - หากในระหว่างปีหรือภายหลงัวนัท่ีในงบการเงิน  

มีการเปลี่ยนแปลงเลขานุการบริษทั ควรเปิดเผยขอ้มูลเพ่ิม 
 

 - เอกสารแนบขอ้มูลเก่ียวกบัประวติัของเลขานุการบริษทั   - ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลเลขานุการบริษทั เช่น หนา้ท่ี  
ความรับผิดชอบ ขอ้มูลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง และประวติั 
การอบรมท่ีเก่ียวขอ้ง ในเอกสารแนบแลว้หรือไม่ 

 

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร     
(1) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน     
(ก) - ค่าตอบแทนของกรรมการบริษทัแต่ละรายในปีท่ีผา่นมา 

(เฉพาะค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ) 
  - เปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลหรือไม่  

 - ลกัษณะค่าตอบแทนของกรรมการบริษทั   - เปิดเผยลกัษณะค่าตอบแทนของกรรมการแลว้หรือไม่  
 - กรณีกรรมการอิสระของบริษทัเป็นกรรมการอิสระของบริษทั 

ใหญ่ บริษทัยอ่ย หรือบริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั ให้แสดง 
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ข้อที่ หัวข้อ/รายละเอียด เปิดเผย?  ประเด็นที่ควรระวัง เปิดเผย? 
ค่าตอบแทนรวมท่ีกรรมการอิสระแต่ละรายไดรั้บ 

(ข) - ค่าตอบแทนรวมและจ านวนรายของกรรมการบริหารและ 
ผูบ้ริหารทุกคน (ผูบ้ริหาร 4 รายแรกนบัจาก M.D) 

  - จ านวนผูบ้ริหารท่ีเปิดเผยค่าตอบแทนเป็นไปตามนิยาม 
ท่ีประกาศก าหนดหรือไม่ และสอดคลอ้งกบัจ านวน
ผูบ้ริหารท่ีเปิดเผยตาม organization chart และรายช่ือ
ผูบ้ริหารหรือไม่ 

 

 - ลกัษณะค่าตอบแทนของกรรมการบริหารและผูบ้ริหาร     

 - หากค่าตอบแทนไม่สะทอ้นค่าตอบแทนท่ีแทจ้ริง (เช่น แต่งตั้ง
ผูบ้ริหารใหม่จ านวนมากในปีปัจจุบนั) ให้ประมาณค่าตอบแทน
ส าหรับปีปัจจุบนัดว้ย 

    

 - กรณี holding company ให้แสดงค่าตอบแทนและจ านวนราย
ของกรรมการและผูบ้ริหารทุกคนของบริษทัยอ่ยท่ีเป็น 
ธุรกิจหลกั 

    

(2) ค่าตอบแทนอ่ืน (ถา้มี) (เช่น ESOP EJIP หรือกองทุนส ารอง 
เลี้ยงชีพ)  

    

8.5 บุคลากร     

 - จ านวนพนกังานทั้งหมด     

 - จ านวนพนกังานในแต่ละสายงานหลกั     

 - เหตุผล/นโยบาย กรณีมีการเปลี่ยนแปลงจ านวนพนกังาน 
อยา่งมีนยัส าคญั หรือมีขอ้พิพาททางดา้นแรงงาน  
(3 ปีท่ีผา่นมา) 

    

 - ผลตอบแทนรวมและลกัษณะผลตอบแทนท่ีให้กบัพนกังาน     

 - นโยบายในการพฒันาพนกังาน     

9. การก ากับดูแลกิจการ     

 ให้อธิบายการด าเนินการและการปฏิบติัการเก่ียวกบัการก ากบั
ดูแลกิจการในเร่ืองดงัต่อไปน้ี และหากไม่ไดม้ีการปฏิบติัตาม 
code of best practices ของ SET ในเร่ืองใด  ให้ระบุเร่ืองท่ี 
ไม่ปฏิบติัตามและแสดงเหตุผลประกอบดว้ย 

    

9.1 นโยบายการก ากบัดูแลกิจการ     

9.2 คณะกรรมการชุดยอ่ย     

(1) โครงสร้างกรรมการบริษทั      

 - โครงสร้างกรรมการบริษทั (มีคณะกรรมการชุดยอ่ยทั้งหมด 
ก่ีชุด/อะไรบา้ง) 

    

 - ขอบเขตอ านาจหนา้ท่ี/รายช่ือของกรรมการแต่ละชุด     

(2) - รายช่ือกรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู้และประสบการณ์ 
ในการสอบทานงบการเงินและประสบการณ์ในการสอบทาน 
งบการเงินของกรรมการรายดงักล่าว 

    

9.3 การสรรหากรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงสุด     

(1) กรรมการอิสระ     

 - หลกัเกณฑก์ารคดัเลือกกรรมการอิสระ(คุณสมบติั/
กระบวนการสรรหา) 

    

 - หากกรรมการอิสระมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจหรือให้บริการ     
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ข้อที่ หัวข้อ/รายละเอียด เปิดเผย?  ประเด็นที่ควรระวัง เปิดเผย? 
ทางวิชาชีพ หรือบุคคลท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ 
ในระหว่างปีมีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจหรือ 
การให้บริการทางวิชาชีพ ในมูลค่าเกินกว่าหลกัเกณฑก์ าหนด  
ให้เปิดเผย 

 - ลกัษณะความสัมพนัธ์ทางธุรกิจและการให้บริการ 
ทางวิชาชีพ 

    

 - เหตุผลและความจ าเป็นท่ียงัคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดงักล่าว 
เป็นกรรมการอิสระ 

    

 - ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั (เหตุใดจึงไม่มีผลกระทบ
ต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีและการให้ความเห็นท่ีเป็นอิสระ) 

    

(2) การสรรหากรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงสุด     

 - วิธีการคดัเลือกกรรมการ     

 - จ านวนกรรมการท่ีมาจากผูถ้ือหุ้นรายใหญ่แต่ละกลุ่ม (ถา้มี)     

 - สิทธิของผูล้งทุนรายยอ่ยในการแต่งตั้งกรรมการ     

 - วิธีการคดัเลือกผูบ้ริหารระดบัสูงสุด     

9.4 การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม     

(1) - กลไกในการก ากบัดูแลการจดัการและรับผิดชอบ 
การด าเนินงานในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมท่ีอนุมติัโดย
คณะกรรมการ  

    

    - การส่งตวัแทนของบริษทัไปเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร  
ตามสัดส่วนการถือหุ้น  

  - การส่งตวัแทนเขา้ไปเป็นกรรมการในบริษทัยอ่ยหรือ
บริษทัร่วมอยา่งนอ้ยเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นและ
ไดรั้บมติจากท่ีประชุมคณะกรรมการ 

 

    - ระเบียบปฏิบติัหรือขอ้ก าหนดของบริษทัในการส่งตวัแทน
เป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารจะตอ้งไดรั้บมติเห็นชอบจาก 
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 

  

    - ขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการและ
ผูบ้ริหารท่ีเป็นตวัแทนของบริษทัในการก าหนดนโยบาย 
ท่ีส าคญั 

  - มีขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบติัในการออกเสียงในวาระ
ส าคญัต่าง ๆ ของบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วม อยา่งไร 
  - ขั้นตอนหรือวิธีปฏิบติัไดรั้บความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริษทั 

    

  - กลไกก ากบัดูแลบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วมในเร่ือง ดงัต่อไปน้ี     

   - การเปิดเผยขอ้มูลฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน     

   - การท ารายการกบับุคคลท่ีเก่ียวโยง     

    - การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์     

   - การท ารายการอ่ืนท่ีส าคญั     

 - ระบบการควบคุมภายในของบริษทัย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลกั  
มีความเหมาะสมและรัดกุมเพียงพอ 

    

 - - กลไกอ่ืนในการก ากบัดูแลอ่ืน เช่น การเพ่ิม-ลดทุน การเลิก 
- บริษทัยอ่ย 

    

 - กรณี holding company ระบุดว้ยว่า กลไกในการก ากบัดูแล     
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ข้อที่ หัวข้อ/รายละเอียด เปิดเผย?  ประเด็นที่ควรระวัง เปิดเผย? 
บริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วมเป็นไปตาม (1) ทุกขอ้ 

(2) เปิดเผยขอ้ตกลงระหว่างบริษทักบัผูถ้ือหุ้นอ่ืนในการบริหาร
จดัการบริษทัย่อยและบริษทัร่วม (shareholders’ agreement)  
(ถา้มี)   

  เปิดเผยเฉพาะบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมท่ีมีนยัส าคญัต่อ
การด าเนินงานของกลุ่มบริษทัและเป็นขอ้ตกลงท่ีมีผล
อยา่งมีสาระส าคญัต่อการบริหารงาน หรือมีอ านาจควบคุม 
หรือการแบ่งผลตอบแทนนอกเหนือจากผลตอบแทนตาม
สัดส่วนการถือหุ้นปกติ 

 

9.5 การดูแลเร่ืองการใชข้อ้มูลภายใน     

 - นโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผูบ้ริหารในเร่ือง 
   - การน าขอ้มูลภายในไปใชเ้พื่อประโยชน์ส่วนตน 

   - การซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นช่วง 1 เดือนก่อนท่ีงบการเงินจะ
เผยแพร่ต่อสาธารณชน 

    

 - มาตรการลงโทษ     

9.6 ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี     

 - ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (audit fee)     

 - ค่าบริการอ่ืน (non-audit fee)   - แยกประเภทการให้บริการระหว่างค่าตอบแทนท่ีจ่ายแลว้ 
และค่าตอบแทนท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตแลว้หรือไม่ 

 

9.7 การปฏิบติัตาม code of best practices ของ SET     - ไดใ้ชแ้บบประเมินตนเองส าหรับการปฏิบติัตาม code of 
best practices ของ SET ประกอบการจดัท าการเปิดเผย
ขอ้มูลหรือไม่ 

 

 - การปฏิบติั/ไม่ปฏิบติัตาม code of best practices ของ SET      

 - ระบุเร่ืองท่ีไม่ปฏิบติัตาม code of best practices และเหตุผล
ของการไม่ปฏิบติัตามดว้ย 

    

10. Corporate Social Responsibilities : CSR     

 - เปิดเผยนโยบายและการด าเนินงานของบริษทัและ 
บริษทัยอ่ยท่ีแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ส่ิงแวดลอ้ม  
เพ่ือความยัง่ยืนของกิจการและสังคมโดยรวม โดยแยกเป็น 
 - CSR in process 
 - CSR after process (เปิดเผยแยกจาก CSR in process) 

  - แยกการเปิดเผย CSR after process ออกจาก  
CSR in process แลว้หรือไม่ 

 

 การเลือกเร่ืองท่ีจะด าเนินการและน ามาเปิดเผย 
- เลือกเร่ืองท่ีด าเนินการอยูแ่ลว้และน ามาเปิดเผยได ้หรือ 
- เลือกเร่ืองท่ีส าคญัหรือท่ีมีความเส่ียงท่ีมีนยัส าคญัต่อ 
การด าเนินธุรกิจของบริษทั และน ามาก าหนดเป็นเป้าหมาย
เชิงกลยทุธ์ในการด าเนินงานและเปิดเผยความคืบหนา้ใน 
การด าเนินการ 

    

  รูปแบบการเปิดเผยขอ้มูล 
- เปิดเผยไวใ้นหวัขอ้ CSR ในแบบ 56-1 
- อา้งอิงไปยงัรายงานท่ีเก่ียวขอ้งและเปิดเผยไวใ้นเวบ็ไซต์ 
- เปิดเผยสาระส าคญัรวมกบัขอ้มูลอ่ืน ๆ 

    

10.1 นโยบายภาพรวม     

 - อธิบายนโยบายของคณะกรรมการท่ีให้มีการด าเนินธุรกิจ  
ตามหลกัการ CSR 8 ขอ้ ของ SET โดยระบุวิสัยทศัน์ ภารกิจ  
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ข้อที่ หัวข้อ/รายละเอียด เปิดเผย?  ประเด็นที่ควรระวัง เปิดเผย? 
กลยทุธ์ท่ีน าไปสู่ความยัง่ยืนไวด้ว้ย   

10.2 การด าเนินงานและการจดัท ารายงาน     

(1)   กระบวนการจดัท ารายงาน     

 - อธิบายการก าหนดหลกัการ และกลุม่ผูม้ีส่วนไดเ้สียท่ีบริษทัให้
ความส าคญั 

    

 - อธิบายมาตรฐานการเปิดเผยขอ้มูลท่ีใช ้ กรณีบริษทัได้
ด าเนินการและจดัท ารายงานตามมาตรฐานสากล ให้ระบช่ืุอ
องคก์ร หรือมาตรฐานสากล 

    

(2)   การด าเนินงาน     

 - เปิดเผยวิธีการด าเนินงานตามนโยบาย CSR in process  ว่า 
เป็นไปดว้ยความเป็นธรรม การรักษาส่ิงแวดลอ้ม การป้องกนั
การมีส่วนร่วมกบัการคอร์รัปชัน่  การเคารพสิทธิของผูม้ี 
ส่วนไดเ้สีย อย่างไร ดงัน้ี 
  - การประเมินความเส่ียง 
  - การก าหนดแนวปฏิบติั 
  - การส่ือสารกบัพนกังานและลูกจา้ง 
  - การตรวจสอบการปฏิบติั   
  - ขอ้มูลตวัช้ีวดัการด าเนินการ (ถา้มี) 

  วิธีการด าเนินงานตามนโยบาย CSR เช่น  
การออกแบบผลิตภณัฑ ์การจดัหาวตัถุดิบ การออกแบบ
กระบวนการผลิต การปฏิบติัต่อพนกังานงานลูกจา้ง  
การแข่งขนั เป็นตน้ ซ่ึงตอ้งเป็นไปดว้ยความเป็นธรรม  
การรักษาส่ิงแวดลอ้ม การป้องกนัการมีส่วนร่วมกบั 
การคอร์รัปชัน่  การเคารพสิทธิของผูม้ีส่วนไดเ้สีย  
 

 

10.3 การด าเนินธุรกิจท่ีมีผลกระทบต่อ CSR     

(1) - หากมีการด าเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ยท่ีถูกตรวจสอบ
หรืออยูร่ะหว่างถูกตรวจสอบโดยหน่วยงานท่ีมีอ านาจหนา้ท่ีว่า 
การด าเนินงานของบริษทัหรือบริษทัย่อยมีการฝ่าฝืนกฎหมายใน
เร่ืองเก่ียวกบัหลกัการ 8 ขอ้ อยา่งมีนยัส าคญั ไดเ้ปิดเผย 
  - ขอ้เท็จจริง 
  - เหตุผล และผลกระทบ  
  - การแกไ้ข และแนวทางตรวจสอบป้องกนั 

  - หากเป็นเร่ืองท่ีอยูร่ะหว่างการพิจารณาในชั้นศาล  
บริษทัสามารถอา้งอิงไปยงัหัวขอ้ขอ้พิพาททางกฎหมาย 

 

(2) - อธิบายการด าเนินธุรกิจของบริษทัหรือบริษทัยอ่ยถูกกล่าวหา
ว่า มีผลกระทบดา้นลบต่อสังคม ส่ิงแวดลอ้ม หรือไม่เป็นไปตาม
หลกัการ 8 ขอ้ โดยเฉพาะกรณีท่ีปรากฏเป็นข่าวต่อสาธารณชน 
และเป็นกรณีท่ีอาจกระทบต่อการประกอบธุรกิจ ช่ือเสียง หรือ
ความน่าเช่ือถือ อย่างมีนยัส าคญั ไดเ้ปิดเผย 
  - ขอ้เท็จจริง 
  - เหตุผล และผลกระทบ  
  - การแกไ้ข และแนวทางตรวจสอบป้องกนั 

    

10.4 CSR after process     

 - อธิบายกิจกรรม CSR after process ในปีท่ีผา่นมา     

10.5 การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปช่ัน     

 - เปิดเผยเร่ืองน้ีแยกออกจากหวัขอ้ CSR   - บริษทัสามารถอา้งอิงไปยงัขอ้มูลหรือเอกสารท่ีเปิดเผย
ในเวบ็ไซตข์องบริษทัก็ได ้ 

 

(1) นโยบายการป้องกนัการมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการคอร์รัปชัน่     

 - มติและนโยบายของคณะกรรมการในเร่ืองการด าเนินธุรกิจท่ี     
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ข้อที่ หัวข้อ/รายละเอียด เปิดเผย?  ประเด็นที่ควรระวัง เปิดเผย? 
จะไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการคอร์รัปชัน่ และขอบเขต 
การด าเนินการ 

 - หากคณะกรรมการยงัไม่มีมติและนโยบายในเร่ืองดงักล่าว   
ไดเ้ปิดเผยมติคณะกรรมการถึงการรับทราบหน้าที่ดูแลให้บริษทั
ปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมาย   

    

 -คณะกรรมการมีการทบทวน ความเหมาะสมของนโยบาย 
อยา่งนอ้ยทุกปี 

    

 - การประกาศเจตนารมณ์เขา้ร่วมกบัองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น  
การเขา้ร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยใน 
การต่อตา้นทุจริต (Collective Anti-Corruption : CAC) หรือ
คณะกรรมการบริษทัมีเจตนารมณ์ท่ีจะด าเนินการเพ่ือต่อตา้น
การคอร์รัปชัน่ในสังคม  

    

(2) การด าเนินการ     

 - ให้ระบุเร่ืองท่ีไดด้ าเนินการไปแลว้ตามนโยบายป้องกนั 
การคอร์รัปชัน่ ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
(1) การประเมินความเส่ียงธุรกิจ 
(2) การก าหนดแนวปฏิบติั  
(3) การส่ือสารและฝึกอบรมแก่พนกังาน 
(4) การติดตามประเมินผล 
(5) มีการสอบทานความครบถว้นเพียงพอของกระบวนการ
ทั้งหมดจากคณะกรรมการตรวจสอบหรือผูส้อบบญัชีท่ี
ส านกังานให้ความเห็นชอบ 

  - หากเขา้ร่วมโครงการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ท่ีก าหนดให ้
ตอ้งมีกระบวนการในท านองเดียวกนั บริษทัสามารถ 
เปิดเผยการด าเนินการ หรือ ความคืบหนา้ในการด าเนินการ 
ดว้ยการอา้งอิงการด าเนินการตามโครงการนั้นได ้

 

11 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง     

11.1 - สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบั 
   - ความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายใน 
   - การจดัให้มีบุคลากรอยา่งเพียงพอ 
   - การติดตามควบคุมการด าเนินงานว่าสามารถป้องกนั
ทรัพยสิ์นของบริษทัหรือบริษทัยอ่ยจากการท่ีกรรมการหรือ
ผูบ้ริหารน าไปใชโ้ดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ านาจหรือไม่ 
   - มีขอ้บกพร่องเก่ียวกบัระบบควบคุมภายในในเร่ืองใดบา้ง 
แกไ้ขเสร็จส้ินแลว้หรือไม่ เพราะเหตุใด 

  - กรณีผูส้อบบญัชีหรือผูต้รวจสอบภายในมีขอ้สังเกต
เก่ียวกบัขอ้บกพร่องของระบบควบคุมภายใน บริษทัได้
สรุปขอ้สังเกตดงักล่าวและด าเนินการปรับปรุงแกไ้ข
หรือไม่ อยา่งไร 
- ให้คณะกรรมการบริษทัใชแ้บบประเมินของส านกังาน
ประกอบการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายในของบริษทั 

 

11.2 - ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษทั 

    

 - ขอ้สังเกตของผูส้อบบญัชีเก่ียวกบัการควบคุมภายใน     

 - แนบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

    

11.3 ขอ้มูลหวัหนา้งานตรวจสอบภายในและหวัหนา้งานก ากบัดูแล
การปฏิบติังาน 

   

(1) - ระบุช่ือผูด้  ารงต าแหน่งหวัหนา้งานตรวจสอบภายในของ
บริษทั  

    

 - ระบุช่ือผูด้  ารงต าแหน่งหวัหนา้งานก ากบัดูแลการปฏิบติังาน     
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ข้อที่ หัวข้อ/รายละเอียด เปิดเผย?  ประเด็นที่ควรระวัง เปิดเผย? 
ของบริษทั (compliance) (ถา้มี) 

 - หากบริษทัใชบ้ริการหน่วยงานภายนอก (outsource) ระบุ 
   - ช่ือบริษทัหรือช่ือนิติบุคคลท่ี outsource  
   - ช่ือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากกิจการท่ีสังกดั 

    

 - แนบประวติัผูด้  ารงต าแหน่งหวัหนา้งานตรวจสอบภายในและ
ผูด้ ารงต าแหน่งหวัหนา้งานก ากบัดูแลการปฏิบติังานของบริษทั 
(ถา้มี) 

  - เปิดเผยประวติัเก่ียวกบัการศึกษา ประสบการณ์ และ 
การอบรม และหนา้ท่ีความรับผิดชอบ (ส าหรับหวัหนา้
งานก ากบัดูแลการปฏิบติังาน) 

 

(2) - ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบว่า ไดดู้แลให้ผูด้  ารง
ต าแหน่งหวัหนา้งานตรวจสอบภายในมี วุฒิการศึกษา 
ประสบการณ์ การอบรม ท่ีเหมาะสมเพียงพอกบัการปฏิบติั
หนา้ท่ีดงักล่าวแลว้หรือไม่ อย่างไร 

    

(3) - แนวปฏิบติัเก่ียวกบัการแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกยา้ยผูด้ ารง
ต าแหน่งหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน ตอ้งไดรั้บอนุมติัจาก
คณะกรรมการตรวจสอบหรือไม่   
- ถา้ไม่ใช่ มีแนวปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งของบริษทัในกรณีดงักล่าว
อยา่งไร  

    

12 รายการระหว่างกัน      

 - อธิบายลกัษณะรายการท่ีผ่านมา และนโยบายในการท ารายการ     

(1) รายละเอียดรายการระหว่างกนักบับุคคลท่ีมีความขดัแยง้     

 - ช่ือกลุม่บุคคลท่ีมคีวามขดัแยง้   - ระบุรายช่ือบุคคลท่ีท ารายการในแต่ละรายการหรือไม่  

 - ลกัษณะความสัมพนัธ์   - เปิดเผยลกัษณะความสัมพนัธ์ชดัเจนหรือไม่ เช่น เป็น 
ญาติของใคร เก่ียวขอ้งกนัอยา่งไร  ถือหุ้นในบริษทัและ
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งสัดส่วนเท่าใด เป็นกรรมการในบริษทั
หรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งหรือไม่ เป็นตน้ 

 

 - ขอ้มูลรายการระหว่างกนั เช่น ลกัษณะ ปริมาณ เง่ือนไข มูลค่า  - รายการท่ีท าและยอดคงคา้งท่ีเปิดเผยสอดคลอ้งกบั 
ขอ้มูลท่ีเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินหรือไม่ 

 

 

 - ราคาประเมิน / อตัราค่าเช่า ท่ีประเมินโดยบุคคลท่ี 3 หรือ 
แสดงไดว่้าเป็นราคาท่ีเป็นธรรม 

  
 

- นโยบายราคาสะทอ้นให้เห็นว่าเป็นราคาตลาด หรือเป็น
ราคาท่ี fair กบัผูถ้ือหุ้นทุกราย หรือไม่ 

 

   - กรณีการให้กูย้ืมหรือกูย้ืมเงิน เปิดเผย movement หรือไม่  

 (2)  ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกนั   - กรณีท่ีอา้งอิงขอ้มูลจากหมายเหตุประกอบงบการเงิน  
ขอให้ตรวจสอบขอ้มูลท่ีเปิดเผยในหมายเหตุฯ ว่าชดัเจน
ครบถว้น ตามท่ีก าหนดในแบบ 56-1 แลว้หรือไม่ เช่น 
ลกัษณะความสัมพนัธ์ หรือนโยบายราคาว่าเป็นไปตาม 
ราคาตลาดหรือไม่  หรือรายการท่ีท า (เป็นรายไดห้รือ 
ค่าใชจ่้ายประเภทใด) เป็นตน้  หากยงัไม่ชดัเจน  
ให้เปิดเผยเพ่ิมเติมในแบบ 56-1  

 

 - เป็นประโยชน์สูงสุดของบริษทัหรือไม่ อยา่งไร   

 - ความเห็นของกรรมการอิสระท่ีแตกต่างจากมติคณะกรรมการ 
(ถา้มี) 

  
 

  

(3) นโยบายหรือแนวโนม้การท ารายการระหว่างกนัในอนาคต และ
การปฏิบติัตามขอ้ผูกพนัท่ีบริษทัให้ไวใ้นหนงัสือช้ีชวน 

    

 

(4) เหตุผลท่ีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ถือหุ้นในบริษทัยอ่ย      
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ข้อที่ หัวข้อ/รายละเอียด เปิดเผย?  ประเด็นที่ควรระวัง เปิดเผย? 
บริษทัร่วม เกินกว่า 10% แทนการถือหุน้ของบริษทัโดยตรง   

 
ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน     

13 ข้อมูลทางการเงินที่ส าคัญ     

 ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุป (เปรียบเทียบ 3 ปีท่ีผา่นมา)     

 - ตารางสรุปงบการเงิน/งบการเงินรวม     

 - อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั     

 - การจดัท าประมาณการ (โดยสมคัรใจ)     

 - แสดงสมมติฐานและค าอธิบายให้ชดัเจน     

14 การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)     

 ( ให้จัดท าตาม checklist แบบสอบทานการเปิดเผยข้อมูล 
MD&A ตามภาคผนวก 8) 

    

 
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล     

-กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทลงลายมือช่ือรับรอง   - - เป็นกรรมการผูม้ีอ านาจลงนามผูกพนัตามหนงัสือรับรอง
บริษทั 

- - เสนอแบบ 56-1 ใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาก่อน
ส่งให้ส านกังาน 

 

 


