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ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจ 

 
1.  นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

 ใหอ้ธิบายภาพรวมท่ีมาและลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษทั หรือกลุ่มบริษทั  
ซ่ึงประกอบดว้ยบริษทั  บริษทัยอ่ย  และบริษทัร่วม ท่ีด าเนินงานอยูใ่นปัจจุบนั หรือก าลงัจะด าเนินงานแลว้แต่กรณี  
โดยใหอ้ธิบายในประเด็นดงัต่อไปน้ีดว้ย  

 1.1 วิสัยทศัน์ วตัถุประสงค ์เป้าหมาย หรือกลยทุธ์ในการด าเนินงานของบริษทัหรือกลุ่มบริษทั
ในภาพรวม ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัก าหนด (ถา้มี)  โดยอธิบายเท่าท่ีบริษทัเห็นวา่เหมาะสม เพื่อใหผู้ล้งทุน
เขา้ใจ และใชเ้ป็นแนวทางในการติดตามทิศทางการด าเนินธุรกิจของบริษทัในอนาคตต่อไป  

 1.2 การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญั   
  ใหอ้ธิบายการเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญัเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงอ านาจในการ
ควบคุมบริษทั และลกัษณะการประกอบธุรกิจในปีท่ีผ่านมาโดยสังเขป  ทั้งน้ี หากบริษทัมีการเปล่ียนแปลง
โครงสร้างการถือหุ้น การจดัการ หรือการประกอบธุรกิจอย่างมีนยัส าคญั หรือมีเหตุการณ์ส าคญัอ่ืน (เช่น 
การควบรวมกิจการ) ในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมา ใหอ้ธิบายการเปล่ียนแปลงในเร่ืองดงักล่าวดว้ย  

 1.3 โครงสร้างการถือหุน้ของกลุ่มบริษทั   
 ในกรณีท่ีบริษทัมีบริษทัย่อยหรือบริษทัร่วม ให้แสดงขอ้มูลต่อไปน้ี  
 - ให้อธิบายนโยบายการแบ่งการด าเนินงานของบริษทัในกลุ่ม 
 - ใหแ้สดงขอ้มูลแผนภาพโครงสร้างการถือหุน้ของกลุ่มบริษทั  โดยให้ระบสุัดส่วน 
การถือหุน้ และสัดส่วนของสิทธิออกเสียง (ในกรณีท่ีแตกต่างจากสัดส่วนการถือหุ้น) ไวด้ว้ย และในกรณีท่ี 
การถือหุ้นในบริษัทย่อยเป็นการตกลงร่วมทุนกับกลุ่มธุรกิจอ่ืน ให้ระบุช่ือและสัดส่วนการถือหุ้นของ 
ผูร่้วมทุนนั้นดว้ย (หากมีบริษทัยอ่ย หรือบริษทัร่วมจ านวนมาก อาจจดัรวมกนัเป็นกลุ่มธุรกิจก็ได)้ 
 - กรณีเป็นบริษทัท่ีประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษทัอ่ืน (holding company)  
ใหร้ะบุขนาดของบริษทัท่ีประกอบธุรกิจหลกั และขนาดของบริษทัอ่ืน โดยเปรียบเทียบกบัขนาดของบริษทั 
ตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง1  ทั้งน้ี หากสัดส่วนดงักล่าวไม่เป็นไปตามเกณฑท่ี์ก าหนด ใหร้ะบุมาตรการและ 
แนวทางแกไ้ขเพื่อใหเ้ป็นไปตามเกณฑด์ว้ย 
 

 
1  ตามท่ีก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ และ
ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการพิจารณาขนาดของบริษทัในส่วนท่ีเก่ียวกบั 
การอนุญาตให้บริษทัท่ีประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษทัอื่น (holding company) เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ 
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 1.4 ความสัมพนัธ์กบักลุ่มธุรกิจของผูถื้อหุ้นใหญ่ 2 
 ในกรณีท่ีบริษทัหรือกลุ่มบริษทัเป็นบริษทัในเครือ หรือเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มธุรกิจ 
ของผูถื้อหุ้นใหญ่ และโดยสภาพการด าเนินธุรกิจหลกัของบริษทัอาจตอ้งสัมพนัธ์ พึ่งพิง3 หรือแข่งขนักบั 
ธุรกิจอ่ืนในกลุ่มธุรกิจของผูถื้อหุน้ใหญ่อยา่งมีนยัส าคญั บริษทัควรอธิบายโครงสร้างหรือสถานภาพนั้น  
รวมทั้งลกัษณะความสัมพนัธ์ทางธุรกิจระหวา่งกนั โดยควรแสดงแผนภาพโครงสร้างธุรกิจโดยรวมของ 
ผูถื้อหุน้ใหญ่เท่าท่ีท าไดด้ว้ย  พร้อมทั้งอธิบายเหตุผลและโอกาสหรือความจ าเป็นท่ีตอ้งมีการพึ่งพิงหรือ
สนบัสนุนระหวา่งกนั รวมทั้งความส าคญัเชิงกลยทุธ์ (positioning) ของบริษทัหรือกลุ่มบริษทัต่อกลุ่มธุรกิจ 
ของผูถื้อหุ้นใหญ่ ในกรณีท่ีโครงสร้างธุรกิจของบริษทัหรือบริษทัในกลุ่มมีการแข่งขนักนัอยา่งมีนยัส าคญั  
ควรอธิบายใหช้ดัเจนดว้ยวา่ บริษทัมีกลไกการรักษาสิทธิของผูถื้อหุน้ใหไ้ดรั้บความเป็นธรรม หรือการบริหาร 
จดัการบริษทัจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของกิจการและผูถื้อหุน้โดยรวมอยา่งไร  ทั้งน้ี เพื่อใหผู้ล้งทุน 
เขา้ใจภาพรวมการด าเนินธุรกิจของบริษทัหรือกลุ่มบริษทั    

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

 ในกรณีท่ีบริษทัมีสายผลิตภณัฑ์หรือกลุ่มธุรกิจมากกวา่ 1 สาย หรือ 1 กลุ่ม ใหร้ะบุสัดส่วนรายได้
จากแต่ละสายผลิตภณัฑห์รือกลุ่มธุรกิจ โดยอยา่งนอ้ยใหแ้สดงสัดส่วนรายไดข้องสายผลิตภณัฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ 
ท่ีมีมูลค่าเกินกวา่ร้อยละ 10 ของรายไดร้วมตามงบก าไรขาดทุนรวมของปีบญัชีล่าสุด ตามตารางดงัน้ี  ทั้งน้ี ในกรณีท่ี
หมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษทัได้แสดงผลการด าเนินงานของแต่ละสายผลิตภณัฑ์ไวค้รบถว้น  
ตามมาตรฐานการบญัชีวา่ดว้ยการเสนอขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานแลว้ อาจอธิบายโครงสร้างรายได้
เฉพาะปีล่าสุดก็ได ้(เช่น บริษทัมีรายไดจ้ากการประกอบธุรกิจ A ร้อยละ 65 และธุรกิจ B ร้อยละ 35  พร้อมทั้ง
อธิบายอา้งอิงถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง) 

 โครงสร้างรายได้1  
สายผลิตภณัฑ/์กลุ่มธุรกิจ ด าเนินการ

โดย 
% การถือหุ้น
ของบริษทั 

ปี 25.. 
รายได้2 

 
% 

ปี 25.. 
รายได้2 

 
% 

ปี 25.. 
รายได้2 

 
% 

สายผลิตภณัฑ/์กลุ่มธุรกิจท่ี 1         
สายผลิตภณัฑ/์กลุ่มธุรกิจท่ี 2 
สายผลิตภณัฑ/์กลุ่มธุรกิจท่ี 3 
รายไดอ้ื่น3 (ถา้มี) 

        

รวม    100  100  100 
1 กรณีท่ีบริษทัไดอ้อกและเสนอขายหลกัทรัพยต์่อประชาชนเป็นการทัว่ไป (Initial public offering) ในช่วง 1 หรือ 2 ปีท่ีผา่นมา  
  ให้แสดงตารางโครงสร้างรายไดเ้ฉพาะในช่วง 1 หรือ 2 ปีท่ีผา่นมา แลว้แต่กรณี    
2  รายได ้ให้รวมถึงส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สียจากการลงทุนดว้ย 
3 ให้อธิบายลกัษณะและสัดส่วนของรายไดอ้ื่น ซ่ึงหากรายไดอ้ื่นใดมีสัดส่วนท่ีมีนยัส าคญั ให้อธิบายแยกออกมาดว้ย  

 
2  ไม่ตอ้งเปิดเผยขอ้มูลในหวัขอ้น้ีก็ได ้หากเป็นกรณีท่ีการด าเนินธุรกิจหลกัของบริษทั มิไดมี้ความสัมพนัธ์หรือเก่ียวขอ้งกบัการด าเนิน
ธุรกิจอื่นของผูถ้ือหุ้นรายใหญ่อยา่งมีนยัส าคญั  หรือมีความสัมพนัธ์กนัแต่เพียงคร้ังคราวเฉพาะธุรกรรม เช่น ใชบ้ริการโฆษณา กูย้ืมเงิน  
เช่าทรัพยสิ์น เป็นตน้  
3  ตวัอยา่งของความสัมพนัธ์หรือพึ่งพิง เช่น การให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ทางเทคนิค หรือการจดัหาวตัถุดิบ การใชต้รา
สินคา้ร่วมกนั เป็นตน้ 
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 ใหอ้ธิบายขอ้มูลดงัต่อไปน้ีแยกตามแต่ละสายผลิตภณัฑห์รือกลุ่มธุรกิจ 
 2.1 ลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบริการ 
 ใหอ้ธิบายลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบริการเพื่อใหผู้ล้งทุนเขา้ใจลกัษณะธุรกิจของบริษทั 
ในปีท่ีผา่นมา  รวมถึงปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อโอกาสหรือขอ้จ ากดัการประกอบธุรกิจ เช่น การไดรั้บใบอนุญาต
ใหป้ระกอบธุรกิจ สัมปทาน หรือการส่งเสริมการลงทุน เป็นตน้  พร้อมทั้งอธิบายลกัษณะสิทธิประโยชน์ 
ท่ีไดรั้บดว้ย 
 กรณีบริษทัหรือบริษทัยอ่ยประกอบธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ใหอ้ธิบายลกัษณะ 
โครงการที่มีนัยส าคัญท่ีก าลงัด าเนินการอยู่ในปัจจุบนัในแต่ละโครงการ เช่น ช่ือและท่ีตั้งโครงการ  
ประเภทโครงการ กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย จ านวนหน่วย พื้นท่ีขาย/เช่า มูลค่าโครงการ ความคืบหนา้การขาย  
ความคืบหนา้การพฒันาโครงการ 

 2.2 การตลาดและการแข่งขนั 
 (ก) ใหอ้ธิบายนโยบายการตลาดของผลิตภณัฑห์รือบริการท่ีส าคญัในปีท่ีผา่นมา 
ซ่ึงอาจอธิบายในเชิงเปรียบเทียบกบัคู่แข่งในภาพรวม โดยไม่จ าเป็นตอ้งเป็นขอ้มูลเชิงตวัเลข ลกัษณะลูกคา้  
กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย หากมีการส่งผลิตภณัฑ์ออกไปจ าหน่ายต่างประเทศ  
ใหร้ะบุสัดส่วนการจ าหน่ายในประเทศต่อการส่งออกไปจ าหน่ายต่างประเทศ ช่ือประเทศหรือกลุ่มประเทศ 
ท่ีจ าหน่ายผลิตภณัฑห์รือบริการดว้ย 
 (ข) ใหอ้ธิบายสภาพการแข่งขนัภายในอุตสาหกรรมในปีท่ีผา่นมา และแนวโนม้ภาวะ
อุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขนัในอนาคต  เช่น จ านวนคู่แข่งโดยประมาณ ขนาดของบริษทัเม่ือเทียบกบั
คู่แข่ง สถานภาพและศกัยภาพในการแข่งขนัของบริษทั ช่ือคู่แข่ง (โดยทัว่ไปไม่จ าเป็นตอ้งเปิดเผย เวน้แต ่
ในกรณีท่ีในอุตสาหกรรมน้ีมีคู่แข่งเพียงรายเดียว หรือนอ้ยรายท่ีเป็นผูน้ าตลาด) เป็นตน้ 

 2.3 การจดัหาผลิตภณัฑห์รือบริการ 
 (ก) ใหอ้ธิบายลกัษณะการจดัใหไ้ดม้าซ่ึงผลิตภณัฑเ์พื่อจ าหน่ายในปีท่ีผา่นมา เช่น  
การผลิต (จ านวนโรงงาน ก าลงัการผลิตรวม) การจดัหาวตัถุดิบหรือผลิตภณัฑเ์พื่อจ าหน่าย จ านวนผูจ้  าหน่าย
วตัถุดิบ รวมทั้งสัดส่วนการซ้ือวตัถุดิบในประเทศและต่างประเทศ (ในกรณีเป็นสถาบนัการเงิน ใหอ้ธิบาย 
ในเร่ืองแหล่งท่ีมาของเงินทุน และการใหกู้ย้ืม)   
 (ข) หากกระบวนการผลิตหรือการก าจดัวตัถุดิบเหลือใชมี้ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
ให้อธิบายการด าเนินการของบริษทัเพื่อลดผลกระทบในเร่ืองดังกล่าว และระบุว่าผลการปฏิบติัจริง  
ในระยะ 3 ปีท่ีผา่นมาเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนดหรือไม่ หากมีขอ้พิพาทหรือถูกฟ้องร้องเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม  
ใหร้ะบุดว้ย พร้อมทั้งอธิบายแนวทางการแกไ้ขขอ้พิพาทดงักล่าว 

 2.4 งานท่ียงัไม่ไดส่้งมอบ (เฉพาะกรณีท่ีการประกอบธุรกิจมีลกัษณะเป็นโครงการหรือ
ช้ินงาน ซ่ึงแต่ละโครงการหรือช้ินงานมีมูลค่าสูง และใชเ้วลานานในการส่งมอบงาน เช่น ธุรกิจก่อสร้าง  
ธุรกิจต่อเรือ เป็นตน้)  
 ใหแ้สดงมูลค่างานท่ียงัไม่ไดส่้งมอบ ณ วนัหลงัสุดท่ีเป็นไปได ้หากเป็นโครงการท่ีมี
มูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของรายไดร้วมตามงบการเงินรวมของปีบญัชีล่าสุด ใหร้ะบุเป็นรายช้ินท่ีคาดวา่ 
จะส่งมอบในแต่ละช่วงเวลา 
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หมายเหตุ ในเร่ืองการระบุช่ือลูกคา้หรือผูจ้ดัจ าหน่าย (supplier) ท่ีมีสัดส่วนเกินกวา่ร้อยละ 30 

ของรายไดร้วมในระยะ 3 ปีท่ีผา่นมา ซ่ึงเดิมก าหนดใหเ้ป็นขอ้มูลท่ีตอ้งเปิดเผยนั้น ตามแบบแสดงรายการขอ้มูล
ประจ าปีน้ีไม่บงัคบัใหต้อ้งระบุช่ือ แต่หากบริษทัมีการพึ่งพิงลูกคา้หรือผูจ้ดัจ าหน่ายรายใดท่ีมีบทบาทส าคญั 
ต่อการอยูร่อดของบริษทั ก็ใหเ้ปิดเผยเป็นปัจจยัความเส่ียง โดยหากมีสัดส่วนเกินร้อยละ 30 ของรายไดร้วม 
หรือยอดซ้ือรวม ตามแต่กรณี ตามงบการเงินรวม ก็ใหร้ะบุจ านวนราย ลกัษณะความสัมพนัธ์และประเภท 
ของสินคา้ท่ีซ้ือขาย  อยา่งไรก็ดี หากบริษทัมีการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัช่ือลูกคา้หรือผูจ้ดัจ าหน่ายใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 
เช่น ผูล้งทุนหรือนกัวิเคราะห์ดา้นหลกัทรัพยห์รือการลงทุน ก็ใหร้ะบุช่ือดงักล่าวไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูล
ประจ าปีดว้ย เพื่อใหผู้ล้งทุนมีขอ้มูลเท่าเทียมกนัดว้ย   

3. ปัจจัยความเส่ียง 

 ใหร้ะบุปัจจยัท่ีบริษทัเห็นวา่ เป็นความเส่ียงท่ีมีนยัส าคญั ซ่ึงรวมถึง  
- ความเส่ียงต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัหรือกลุ่มบริษทั  ให้ระบุและอธิบายปัจจยั 

ท่ีฝ่ายจดัการเห็นวา่ อาจท าใหเ้กิดความเส่ียงอยา่งมีนยัส าคญัต่อการประกอบธุรกิจ การด าเนินงาน ฐานะการเงิน
และผลการด าเนินงาน หรือความด ารงอยูข่องบริษทัหรือกลุ่มบริษทั   
 - ความเส่ียงต่อการลงทุนของผูถื้อหลกัทรัพย ์ ใหร้ะบุและอธิบายความเส่ียงท่ีอาจท าให้ 
ผูถื้อหลกัทรัพยไ์ม่ไดรั้บผลตอบแทน หรือสิทธิท่ีควรจะไดรั้บ หรือสูญเสียเงินลงทุนทั้งจ านวนหรือบางส่วน  
 ในการเปิดเผยปัจจยัความเส่ียงขา้งตน้ ใหร้ะบุเฉพาะปัจจยัท่ีอาจมีผลกระทบต่อบริษทั  
กลุ่มบริษทั  หรือผูถื้อหลกัทรัพยโ์ดยตรง ไม่ใช่ความเส่ียงส าหรับการประกอบธุรกิจหรือการลงทุนทัว่ไป   
โดยใหอ้ธิบายถึงลกัษณะความเส่ียง เหตุการณ์ท่ีเป็นสาเหตุของความเส่ียง ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น  
(ถา้ประเมินผลกระทบเป็นตวัเลขไดใ้หร้ะบุดว้ย) แนวโนม้หรือความเป็นไปไดท่ี้จะเกิดความเส่ียงดงักล่าว  
นอกจากน้ี หากบริษทัมีมาตรการรองรับไวเ้ป็นการเฉพาะและสามารถลดความเส่ียงไดอ้ยา่งมีนยัส าคญัแลว้ 
บริษทัอาจอธิบายเพิ่มเติมไวด้ว้ยก็ได ้

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

 4.1 ใหอ้ธิบายลกัษณะส าคญัของทรัพยสิ์นถาวรหลกัท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยใช้ 
ในการประกอบธุรกิจไม่วา่จะมีกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นนั้นหรือไม่ (เช่น ท่ีดิน อาคาร โรงงาน เคร่ืองจกัร  
โดยอาจแสดงยอดรวมของทรัพยสิ์นประเภทเดียวกนัไวด้ว้ยกนั โดยไม่ตอ้งแยกแสดงเป็นเคร่ืองจกัรแต่ละเคร่ือง 
และไม่จ าเป็นตอ้งแยกแสดงเป็นรายบริษทั)  ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ  และหากมีการท าสัญญาเช่าทรัพยสิ์นระยะยาว 
ใหส้รุปสาระส าคญัของสัญญาดว้ย (เฉพาะในเร่ืองระยะเวลาการเช่าท่ีเหลือ และหนา้ท่ีหรือภาระผกูพนั 
ของบริษทัตามสัญญานั้น (ถา้มี))  ทั้งน้ี หากมีการใชท้รัพยสิ์นใดเป็นหลกัประกนัการกูย้มืเงิน ใหร้ะบุวงเงิน 
ของภาระหลกัประกนัของทรัพยสิ์นนั้นดว้ย 
  ในกรณีท่ีบริษทัหรือบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีส าคญัในการประกอบธุรกิจ  
เช่น สิทธิบตัร สัมปทาน ลิขสิทธ์ิ เคร่ืองหมายการคา้ ใหอ้ธิบายลกัษณะส าคญั เง่ือนไข รวมทั้งผลต่อ 
การด าเนินธุรกิจและอายสิุทธิดงักล่าว 
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 4.2 ใหอ้ธิบายนโยบายการลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม (เช่น ธุรกิจท่ีบริษทัจะลงทุน) 

 4.3 ในกรณีท่ีบริษทัประสงคจ์ะเปิดเผยราคาประเมินทรัพยสิ์น เช่น บริษทัมีการปรับ
โครงสร้างการด าเนินธุรกิจ อนัเป็นผลใหมี้การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น หรือมีการตีราคาทรัพยสิ์นใหม่ 
ในระหวา่งรอบระยะเวลาบญัชี ใหบ้ริษทัเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัทรัพยสิ์นท่ีมีการประเมินราคา และราคาประเมิน 
พร้อมทั้งแนบขอ้มูลเก่ียวกบัการประเมินราคาทรัพยสิ์นดงักล่าวตามรายละเอียดท่ีปรากฏในเอกสารแนบดว้ย 

5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

 ใหอ้ธิบายโดยสังเขปถึงขอ้พิพาททางกฎหมาย ซ่ึงบริษทัหรือบริษทัยอ่ยเป็นคู่ความหรือ
คู่กรณี โดยท่ีคดีหรือขอ้พิพาทยงัไม่ส้ินสุด  ทั้งน้ี ใหอ้ธิบายเฉพาะ (1) คดีท่ีอาจมีผลกระทบดา้นลบต่อสินทรัพย์
ของบริษทัหรือบริษทัยอ่ยท่ีมีจ านวนสูงกวา่ร้อยละ 5 ของส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัส้ินปีบญัชีล่าสุด  ทั้งน้ี กรณีท่ี
ส่วนของผูถื้อหุ้นติดลบ ใหอ้ธิบายเฉพาะคดีท่ีมีจ านวนสูงกวา่ร้อยละ 10 ของสินทรัพยห์มุนเวียน ณ วนัส้ินปี
บญัชีล่าสุด  (2) คดีท่ีกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัหรือบริษทัยอ่ยอยา่งมีนยัส าคญั แต่ไม่สามารถ
ประเมินผลกระทบเป็นตวัเลขได ้ และ (3) คดีท่ีมิไดเ้กิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษทัหรือ 
บริษทัยอ่ย โดยไม่ตอ้งอธิบายคดีท่ีเป็นส่วนหน่ึงของการประกอบธุรกิจปกติ เช่น การฟ้องบงัคบัช าระหน้ี 
จากลูกคา้ในกรณีท่ีบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยเ์ป็นสถาบนัการเงิน เป็นตน้ 
 ในการอธิบายขอ้พิจารณาขา้งตน้ ให้ระบุถึงศาลท่ีก าลงัพิจารณาคดี วนัเร่ิมคดี คู่ความ และมูลคดี 
และความคืบหนา้ของคดี และใหร้ะบุกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งท่ีเป็นคู่ความกบับริษทัดว้ย 

6.   ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส าคัญอ่ืน 

  6.1 ขอ้มูลทัว่ไป 
   ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลทัว่ไปของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยใ์นเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
   (1) ช่ือ สถานท่ีตั้งส านกังานใหญ่ ประเภทธุรกิจ เลขทะเบียนบริษทั โทรศพัท ์ 
โทรสาร Home Page (ถา้มี) จ านวน และชนิดของหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั  
   (2) ช่ือ สถานท่ีตั้งส านกังานใหญ่ ประเภทธุรกิจ โทรศพัท ์โทรสาร จ านวน และ
ชนิดของหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของนิติบุคคลท่ีบริษทัถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจ านวนหุ้น 
ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น 
   (3) ช่ือ สถานท่ีตั้ง โทรศพัท ์โทรสารของบุคคลอา้งอิงอ่ืน ๆ เช่น นายทะเบียน
หลกัทรัพย ์ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย ท่ีปรึกษาหรือผูจ้ดัการภายใตส้ัญญาการจดัการ 

 6.2 ขอ้มูลส าคญัอ่ืน 
  6.2.1  ใหร้ะบุขอ้มูลอ่ืนท่ีอาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจของผูล้งทุนอยา่งมีนยัส าคญั   
หากบริษทัเห็นวา่ มีขอ้มูลอ่ืนท่ีจ าเป็นซ่ึงเป็นประโยชน์หรืออาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจของผูล้งทุน 
อยา่งมีนยัส าคญั หรือเพื่อความเท่าเทียมกนัในการเขา้ถึงขอ้มูลของผูล้งทุนทุกกลุ่ม  โดยบริษทัยงัคงมีหนา้ท่ี 
และความรับผิดชอบในการเปิดเผยขอ้มูลให้ถูกตอ้ง และไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบ 
เพื่อประกอบการตดัสินใจลงทุน 
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  6.2.2  กรณีบริษทัมีการออกและเสนอขายตราสารหน้ีต่อประชาชนทัว่ไป 4  ใหร้ะบ ุ

ขอ้มูลเพิ่มเติม ดงัน้ี 
 (1)  การใชเ้งินท่ีไดจ้ากการเสนอขายตราสารหน้ีคร้ังท่ี 5.....................  

 
 
 
 
 
 

 
4 ยกเวน้ส าหรับกรณีการเสนอขายหุ้นกูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงซ่ึงออกตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 12/2559  
5 การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการใชเ้งินท่ีไดจ้ากการเสนอขายตราสารหน้ี ใหใ้ชส้ าหรับบริษทัท่ีเคยเปิดเผยขอ้มูลวตัถุประสงคก์ารใชเ้งิน                 
ในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ีตามตารางน้ีแลว้   

การใช้เงิน 
 

จ านวนเงินท่ีใช้
โดยประมาณ 

ระยะเวลาท่ีใช้เงิน
โดยประมาณ 

รายละเอียด 

1. เพ่ือใชใ้นการซ้ือสินทรัพย ์
หรือลงทนุในกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการด าเนินธุรกิจปัจจุบนั  

  - กรณีเป็นการซ้ือสินทรัพย ์ให้อธิบาย
เก่ียวกบัประเภทสินทรัพยแ์ละจ านวน
เงินท่ีใชโ้ดยประมาณ  
- กรณีเป็นการลงทนุในกิจการ                  
ให้อธิบายลกัษณะกิจการท่ีจะลงทุน 
สถานะการลงทุน และจ านวนเงิน          
ท่ีใชโ้ดยประมาณ 
ทั้งน้ี กรณีการซ้ือสินทรัพย ์หรือลงทุน         
ในกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนิน
ธุรกิจปัจจุบนั ให้อธิบายเหตผุลและ      
ท่ีมาของการเขา้ไปซ้ือสินทรัพย ์หรือ
ลงทุนในกิจการดงักล่าวดว้ย 

2. เพ่ือใชใ้นการซ้ือสินทรัพย ์
หรือลงทนุในกิจการท่ีไม่
เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจ
ปัจจุบนั 

  

3. เพื่อช าระคืนเงินกู ้หรือหน้ี
จากการออกตราสารหน้ี 

  -  กรณีเป็นการช าระหน้ีท่ีมีกบักลุ่ม               
ท่ีปรึกษาทางการเงินหรือกลุ่มตวักลาง
ในการเสนอขายหลกัทรัพย ์ใหเ้ปิดเผย 
terms and conditions ของหน้ีดงักล่าว
เพ่ิมเติมดว้ย   
-  กรณีอื่น ๆ ให้เปิดเผยอยา่งนอ้ย              
ในเร่ืองจ านวนเงินและระยะเวลา               
การใชเ้งิน 

4. กรณีอื่น ๆ เช่น เงินทุนท่ีใช้
หมุนเวียนในกิจการ 
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หมายเหตุ :   
1.  ให้เปิดเผยประมาณการมูลค่าเงินท่ีใชแ้ยกแต่ละวตัถปุระสงคก์ารใชเ้งิน โดยอาจเปิดเผยขอ้มูลในลกัษณะเป็นช่วง  

(range) ท่ีเหมาะสมได ้และใหเ้รียงล าดบัการใชเ้งินตามความส าคญัของวตัถุประสงคแ์ต่ละเร่ือง  ทั้งน้ี หากเงินระดมทนุ                
ท่ีไดรั้บในคร้ังน้ีไม่เพียงพอส าหรับวตัถุประสงคก์ารใชเ้งินท่ีระบุไว ้ให้เปิดเผยแหล่งเงินทนุท่ีจะจดัหาเพ่ิมเติมดว้ย 

2.  หากเป็นการท ารายการกบับคุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ใหเ้ปิดเผยเป็นรายการระหว่างกนัท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตดว้ย 
ท้ังนี ้แนวทางการเปิดเผยวัตถปุระสงค์การใช้เงินให้เป็นไปตามคู่มือการเปิดเผยข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูล                   
การเสนอขายหลักทรัพย์ และข้อมูลประจ าปี ท่ีก าหนดไว้บนเวบ็ไซต์ของส านักงาน 

 (2)  กฎหมายท่ีใชบ้งัคบั6 

 ใหร้ะบุกฎหมายของประเทศท่ีใชบ้งัคบักบัตราสารหน้ี (applicable law) 
 

 
6  การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบักฎหมายท่ีใชบ้งัคบั ให้ใชส้ าหรับบริษทัท่ีเคยเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวในแบบแสดงรายการขอ้มูล  
การเสนอขายตราสารหน้ีแลว้  
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ส่วนที่ 2 
การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 

 

7.  ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

 7.1 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแลว้ 
 (1) บริษทัมีทุนจดทะเบียน                ลา้นบาท เรียกช าระแลว้             ลา้นบาท 
แบ่งเป็นหุน้สามญั                  หุน้ หุน้บุริมสิทธิ                หุน้ (ถา้มี) มูลค่าหุน้ละ            บาท  

  ในกรณีท่ีบริษทัมีหลกัทรัพยไ์ปจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยอ่ื์น ใหร้ะบุช่ือ 
ตลาดหลกัทรัพยท่ี์จดทะเบียนนั้นดว้ย 
 (2) ในกรณีท่ีบริษทัมีหุ้นประเภทอ่ืนท่ีมีสิทธิหรือเง่ือนไขแตกต่างจากหุน้สามญั เช่น 
หุน้บุริมสิทธิ ให้อธิบายลกัษณะส าคญัของหลกัทรัพย ์เช่น จ านวน มูลค่า และสิทธิและเง่ือนไขท่ีแตกต่างจาก
หุน้สามญั เป็นตน้ 

7.2 ผูถื้อหุน้ 
(1) รายช่ือผูถื้อหุน้ใหญ่   

 ใหร้ะบุรายช่ือกลุ่มผูถื้อหุน้ดงัต่อไปน้ี พร้อมทั้งจ านวนหุ้นท่ีถือและสัดส่วน 
การถือหุน้ล่าสุด  ทั้งน้ี ให้นบัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งและผูถื้อหุ้นท่ีอยูภ่ายใตผู้มี้อ านาจควบคุมเดียวกนั
เป็นกลุ่มเดียวกนั 
 (ก) กลุ่มผูถื้อหุ้นท่ีถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก  

 (ข) กลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่ท่ีโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบาย 
การจดัการหรือการด าเนินงานของบริษทัอยา่งมีนยัส าคญั (เช่น มีการส่งบุคคลเขา้เป็นกรรมการท่ีมีอ านาจจดัการ 
(authorized director)) 
 ในกรณีท่ีรายช่ือกลุ่มผูถื้อหุ้นท่ีปรากฏดงักล่าวขา้งตน้ ยงัไม่แสดงถึงบุคคลท่ีเป็น 
ผูถื้อหุน้ท่ีแทจ้ริง เช่น รายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีแสดงไวเ้ป็น holding company หรือ nominee account ใหร้ะบุช่ือบุคคล
หรือกลุ่มบุคคลหลกัท่ีเป็นผูถื้อหุน้ท่ีแทจ้ริง รวมทั้งธุรกิจหลกัของบุคคลดงักล่าวดว้ย เวน้แต่จะมีเหตุอนัสมควร
ท่ีท าใหไ้ม่อาจทราบผูถื้อหุ้นท่ีแทจ้ริงได ้

(2) ในกรณีท่ีบริษทัมีการประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ในบริษทัอ่ืน (holding company) 
ใหแ้สดงขอ้มูลผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ยท่ีเป็นบริษทัท่ีประกอบธุรกิจหลกัตามแนวทางท่ีก าหนดไวใ้น (1) ดว้ย   
ทั้งน้ี หากเป็นกรณีท่ี holding company มีการประกอบธุรกิจหลากหลายประเภทธุรกิจ โดยมีบริษทัท่ีเป็นศูนยก์ลาง
ท าหนา้ท่ีบริหารจดัการบริษทัย่อยหรือบริษทัร่วมในแต่ละกลุ่มธุรกิจ ใหแ้สดงขอ้มูลผูถื้อหุ้นของบริษทัท่ีเป็น
ศูนยก์ลาง บริษทัยอ่ยท่ีประกอบธุรกิจหลกัแต่ไม่ไดอ้ยูภ่ายใตบ้ริษทัท่ีเป็นศูนยก์ลาง และบริษทัยอ่ยภายในกลุ่ม 
ของบริษทัท่ีเป็นศูนยก์ลางซ่ึงขนาดของบริษทัดงักล่าวมีนยัส าคญัเม่ือเทียบกบัขนาดของ holding company ดว้ย 

(3) ขอ้ตกลงระหวา่งผูถื้อหุ้นใหญ่ (shareholders’ agreement) 
 ในกรณีท่ีกลุ่มผูถื้อหุ้นใหญ่มีขอ้ตกลงระหวา่งกนั ในเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อการออก
และเสนอขายหลกัทรัพย ์หรือการบริหารงานของบริษทั โดยขอ้ตกลงดงักล่าวมีบริษทัร่วมลงนามดว้ย ใหร้ะบุ 
พร้อมทั้งอธิบายสาระส าคญัท่ีมีผลต่อการด าเนินงานของบริษทั 
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 7.3 การออกหลกัทรัพยอ่ื์น 
  (1)  กรณีท่ีบริษทัมีหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพ เช่น ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ หุ้นกู้
แปลงสภาพ  ให้อธิบายลกัษณะส าคญัของหลกัทรัพย ์เช่น ประเภท อาย ุอตัราดอกเบ้ีย อตัราและราคาแปลงสภาพ 
จ านวนหุน้ท่ีออกเพื่อรองรับการแปลงสภาพ จ านวนและมูลค่าท่ีเสนอขาย จ านวนและมูลค่าท่ียงัไม่ไดใ้ช ้
สิทธิแปลงสภาพ จ านวนและมูลค่าท่ียงัไม่ไดไ้ถ่ถอน วนัครบก าหนดไถ่ถอน หลกัประกนั และเง่ือนไขอ่ืนท่ีเป็น
สาระส าคญั เช่น การใหสิ้ทธิไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพก่อนครบก าหนด (put option และ call option) เป็นตน้   
 (2) กรณีท่ีบริษทัมีหลกัทรัพยท่ี์เป็นตราสารหน้ี เช่น หุ้นกู ้ตัว๋เงิน ให้อธิบายลกัษณะ
ส าคญัของหลกัทรัพย์ดังกล่าว เช่น ประเภทหุ้นกู ้หรือตัว๋เงิน จ านวนและมูลค่าท่ียงัไม่ไดไ้ถ่ถอน วนัครบ
ก าหนดไถ่ถอน หลกัประกนั เง่ือนไขอ่ืนท่ีเป็นสาระส าคญั เช่น การใหสิ้ทธิไถ่ถอนหุ้นกูห้รือตัว๋เงินก่อนครบ
ก าหนด (put option และ call option) เง่ือนไขในการกูย้มืเงิน เป็นตน้ และการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 
คร้ังหลงัสุดของหุน้กูห้รือตัว๋เงิน ผูอ้อกหุ้นกูห้รือตัว๋เงิน หรือผูค้  ้าประกนัการช าระหน้ีตามตราสาร แลว้แต่กรณี   
 ในกรณีบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยมี์หนา้ท่ียื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี  
(แบบ 56-1) น้ีอนัเน่ืองจากการออกตราสารหน้ีดว้ย และตราสารหน้ีนั้นมีผูค้  ้าประกนัการช าระหน้ี ใหแ้นบขอ้มูล 
เก่ียวกบัผูค้  ้าประกนัซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีอาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจของผูล้งทุน ซ่ึงรวมถึงลกัษณะการประกอบ
ธุรกิจ ขอ้มูลทางการเงินท่ีส าคญัท่ีแสดงถึงฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน อนัดบัความน่าเช่ือถือของ 
ผูค้  ้าประกนัคร้ังหลงัสุด (ถา้มี) ดว้ย  ทั้งน้ี หากผูค้  ้าประกนัดงักล่าวเป็นบริษทัท่ีมีหนา้ท่ียืน่แบบ 56-1 ใหอ้า้งอิง 
ไปยงัแบบ 56-1 ของผูค้  ้าประกนัท่ีจดัไวท่ี้เวบ็ไซตข์องส านกังานได ้

 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล   
 ใหร้ะบุนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัท่ีจะจ่ายใหผู้ถื้อหุ้น รวมทั้งนโยบาย 
ท่ีบริษทัยอ่ยจะจ่ายเงินปันผลใหบ้ริษทัดว้ย 

8.  โครงสร้างการจัดการ    

 8.1 คณะกรรมการบริษทั 
  ใหร้ะบุรายช่ือของกรรมการและผูมี้อ านาจควบคุมบริษทั (ถา้มี) และหากกรรมการรายใด
เป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการในชุดอ่ืนใดของบริษทั ใหร้ะบุใหช้ดัเจน  นอกจากน้ี  
ใหร้ะบุจ านวนคร้ังของการประชุมคณะกรรมการ และจ านวนคร้ังท่ีกรรมการแต่ละรายเขา้ประชุมคณะกรรมการ
บริษทั ในปีท่ีผา่นมา 
  ในกรณีท่ีเป็นบริษทัท่ีประกอบกิจการโดยการถือหุ้นในบริษทัอ่ืน (holding company)   
ใหร้ะบุขอ้มูลของกรรมการและผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัย่อยท่ีเป็นบริษทัท่ีประกอบธุรกิจหลกั ตามแนวทาง
ขา้งตน้ดว้ย  ทั้งน้ี หากเป็นกรณีท่ี holding company มีการประกอบธุรกิจหลากหลายประเภทธุรกิจ โดยมีบริษทั 
ท่ีเป็นศูนยก์ลางท าหนา้ท่ีบริหารจดัการบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วมในแต่ละกลุ่มธุรกิจ ใหร้ะบขุอ้มูลของกรรมการ
และผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัท่ีเป็นศูนยก์ลาง บริษทัยอ่ยท่ีประกอบธุรกิจหลกัแต่ไม่ไดอ้ยู่ภายใตบ้ริษทั 
ท่ีเป็นศนูยก์ลาง และบริษทัยอ่ยภายในกลุ่มของบริษทัท่ีเป็นศูนยก์ลางซ่ึงขนาดของบริษทัดงักล่าวมีนยัส าคญั 
เม่ือเทียบกบัขนาดของ holding company ดว้ย    
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  ทั้งน้ี ใหแ้นบขอ้มูลของกรรมการและผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
ท่ีเป็นบริษทัท่ีประกอบธุรกิจหลกั หรือบริษทัท่ีเป็นศูนยก์ลาง บริษทัยอ่ยท่ีประกอบธุรกิจหลกัแต่ไม่ไดอ้ยู่ 
ภายใตบ้ริษทัท่ีเป็นศูนยก์ลาง และบริษทัยอ่ยภายในกลุ่มของบริษทัท่ีเป็นศูนยก์ลางซ่ึงขนาดของบริษทัดงักล่าว 
มีนยัส าคญัเม่ือเทียบกบัขนาดของ holding company (แลว้แตก่รณี) ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในเอกสารแนบ   
และแสดงรายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบริษทัยอ่ยตามเอกสารแนบดว้ย 

 8.2 ผูบ้ริหาร  
 ใหร้ะบุรายช่ือและต าแหน่งของผูบ้ริหารของบริษทั  พร้อมทั้งแสดงแผนภาพ 
โครงสร้างภายในบริษทั (organization chart)  ในกรณีท่ีเป็นบริษทัท่ีประกอบกิจการโดยการถือหุ้นในบริษทัอ่ืน  
(holding company) ใหร้ะบุรายช่ือและต าแหน่งของผูบ้ริหาร รวมถึงแผนภาพโครงสร้างภายในของบริษทัยอ่ย 
ท่ีเป็นบริษทัท่ีประกอบธุรกิจหลกัดว้ย  ทั้งน้ี หากเป็นกรณีท่ี holding company มีการประกอบธุรกิจหลากหลาย
ประเภทธุรกิจ โดยมีบริษทัท่ีเป็นศูนยก์ลางท าหนา้ท่ีบริหารจดัการบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วมในแต่ละกลุ่มธุรกิจ  
ให้ระบุรายช่ือและต าแหน่งของผูบ้ริหาร รวมถึงแผนภาพโครงสร้างภายในของบริษทัท่ีเป็นศูนยก์ลาง  
บริษทัยอ่ยท่ีประกอบธุรกิจหลกัแต่ไม่ไดอ้ยูภ่ายใตบ้ริษทัท่ีเป็นศูนยก์ลาง และบริษทัยอ่ยภายในกลุ่มของบริษทั 
ท่ีเป็นศูนยก์ลางซ่ึงขนาดของบริษทัดงักล่าวมีนยัส าคญัเม่ือเทียบกบัขนาดของ holding company ดว้ย 
 ทั้งน้ี ใหแ้นบขอ้มูลของผูบ้ริหารของบริษทัและบริษทัยอ่ยท่ีเป็นบริษทัท่ีประกอบ 
ธุรกิจหลกั หรือบริษทัท่ีเป็นศูนยก์ลาง บริษทัยอ่ยท่ีประกอบธุรกิจหลกัแต่ไม่ไดอ้ยูภ่ายใตบ้ริษทัท่ีเป็นศูนยก์ลาง 
และบริษทัยอ่ยภายในกลุ่มของบริษทัท่ีเป็นศูนยก์ลางซ่ึงขนาดของบริษทัดงักล่าวมีนยัส าคญัเม่ือเทียบกบั 
ขนาดของ holding company (แลว้แต่กรณี) ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในเอกสารแนบดว้ย 

 8.3 เลขานุการบริษทัและผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายใหรั้บผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแล 
การท าบญัชี  
 ใหร้ะบุช่ือของเลขานุการบริษทัและผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายใหรั้บผิดชอบโดยตรง 
ในการควบคุมดูแลการท าบญัชี  พร้อมทั้งแนบขอ้มูลของเลขานุการบริษทัและผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายใหรั้บผิดชอบ
โดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบญัชีตามรายละเอียดท่ีปรากฏในเอกสารแนบดว้ย 

  8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร :  ใหอ้ธิบายในประเด็นดงัน้ี  
 (1)  ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 
 (ก)  ใหแ้สดงค่าตอบแทนของกรรมการบริษทัแต่ละรายในปีท่ีผา่นมา ทั้งกรณี 
ไดรั้บจากบริษทัและบริษทัย่อย โดยใหร้ะบุเฉพาะค่าตอบแทนในฐานะกรรมการเท่านั้น ในกรณีกรรมการ 
ไดรั้บค่าตอบแทนในฐานะผูบ้ริหารตาม (ข) ดว้ย  ใหแ้ยกระบุค่าตอบแทนไวใ้น (ข)  และให้อธิบายลกัษณะ
ค่าตอบแทนดว้ย (เช่น ค่าตอบแทนกรรมการรายนาย ก เท่ากบั  xx  บาท ในปี 25xx โดยเป็นค่าตอบแทนในรูป
เบ้ียประชุมและบ าเหน็จกรรมการซ่ึงแปรตามผลการด าเนินงานของบริษทั เป็นตน้) 
 ทั้งน้ี ในกรณีท่ีกรรมการอิสระของบริษทัเป็นกรรมการอิสระของบริษทัใหญ่  
บริษทัยอ่ย หรือบริษทัย่อยล าดบัเดียวกนั ใหแ้สดงค่าตอบแทนรวมท่ีกรรมการอิสระแต่ละรายไดรั้บจาก 
บริษทัดงักล่าวในปีท่ีผา่นมาดว้ย 
 (ข)  ใหแ้สดงค่าตอบแทนรวมและจ านวนรายของกรรมการบริหารและผูบ้ริหาร 
ของบริษทัในปีท่ีผา่นมา ทั้งกรณีไดรั้บจากบริษทัและบริษทัย่อย และใหอ้ธิบายลกัษณะค่าตอบแทนดว้ย  



- 13 - 

 

(ในขอ้น้ี ค าวา่ “ผูบ้ริหาร” ใหห้มายความวา่ ผูจ้ดัการ ผูบ้ริหารส่ีรายแรกต่อจากผูจ้ดัการลงมา และผูบ้ริหาร 
รายท่ีส่ีทุกราย โดยไม่รวมถึงผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีหรือการเงินหากต าแหน่งผูจ้ดัการฝ่ายไม่ไดอ้ยู่ในระดบัเดียวกนั 
กบัผูบ้ริหารรายท่ีส่ี)   
 ทั้งน้ี ใหเ้ปิดเผยค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์คา้งจ่ายท่ีเกิดขึ้นในปีล่าสุดดว้ย  
และในกรณีท่ีค่าตอบแทนในปีท่ีผา่นมาไม่สะทอ้นค่าตอบแทนท่ีแทจ้ริง (เช่น มีการตั้งผูบ้ริหารใหม่จ านวนมาก 
ในปีปัจจุบนั) ให้ประมาณค่าตอบแทนดงักล่าวส าหรับปีปัจจุบนัดว้ย  
 (2)  ค่าตอบแทนอ่ืน (ถา้มี) 
 ใหแ้สดงค่าตอบแทนอ่ืนและอธิบายลกัษณะของค่าตอบแทนนั้น เช่น โครงการ 
ใหสิ้ทธิซ้ือหุ้นหรือหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพแก่กรรมการและผูบ้ริหาร (อธิบายหลกัเกณฑแ์ละวิธีการจดัสรร
หลกัทรัพยด์งักล่าว และสัดส่วนการไดรั้บหุน้ของกรรมการและผูบ้ริหารเม่ือเทียบกบัจ านวนหุน้หรือโครงการ
ทั้งหมด) รวมทั้งเงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพ  ทั้งน้ี ใหเ้ป็นไปตามแนวทางท่ีก าหนดไวใ้น (1) 
 (3)  ใหอ้ธิบายนโยบายและวิธีการก าหนดค่าตอบแทน รวมทั้งโครงสร้างค่าตอบแทน 
แต่ละประเภทของกรรมการและผูบ้ริหาร เช่น คา่ตอบแทนคงท่ี หรือค่าตอบแทนผนัแปรตามปัจจยัต่าง ๆ เป็นตน้ 
รวมทั้งความเห็นคณะกรรมการบริษทั หรือคณะอนุกรรมการค่าตอบแทน (ถา้มี) ว่าโครงสร้างดงักล่าว  
เหมาะสมกบัความรับผิดชอบและสามารถจูงใจใหก้รรมการและผูบ้ริหารน าพาองคก์รใหด้ าเนินงานตามเป้าหมาย
ทั้งระยะสั้นและระยะยาว และสามารถเปรียบเทียบไดก้บัระดบัท่ีปฏิบติัอยูใ่นอุตสาหกรรมหรือไม่ อยา่งไร 
 ทั้งน้ี ส าหรับบริษทัท่ีประกอบธุรกิจหลกัโดยการถือหุน้ในบริษทัอ่ืน (holding company)  
ใหเ้ปิดเผยรายละเอียดเก่ียวกบัค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยท่ีเป็นบริษทัท่ีประกอบ 
ธุรกิจหลกัในปีท่ีผา่นมาตามแนวทางขา้งตน้ดว้ย  ทั้งน้ี หากเป็นกรณีท่ี holding company มีการประกอบธุรกิจ
หลากหลายประเภทธุรกิจ โดยมีบริษทัท่ีเป็นศูนยก์ลางท าหนา้ท่ีบริหารจดัการบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วมในแต่ละ
กลุ่มธุรกิจ ใหเ้ปิดเผยรายละเอียดเก่ียวกบัค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัท่ีเป็นศูนยก์ลาง  
บริษทัยอ่ยท่ีประกอบธุรกิจหลกัแต่ไม่ไดอ้ยูภ่ายใตบ้ริษทัท่ีเป็นศูนยก์ลาง และบริษทัยอ่ยภายในกลุ่มของบริษทั 
ท่ีเป็นศูนยก์ลางซ่ึงขนาดของบริษทัดงักล่าวมีนยัส าคญัเม่ือเทียบกบัขนาดของ holding company ดว้ย 
 8.5 บุคลากร : ใหแ้สดงจ านวนพนกังานทั้งหมด และจ านวนพนกังานในแต่ละสายงานหลกั  
และในกรณีท่ีบริษทัมีการเปล่ียนแปลงจ านวนพนกังานอยา่งมีนยัส าคญั หรือมีขอ้พิพาทดา้นแรงงานท่ีส าคญั 
ในระยะ 3 ปีท่ีผา่นมา ใหอ้ธิบายเหตุผลและนโยบายในเร่ืองดงักล่าว รวมถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งผูบ้ริหาร 
และสหภาพแรงงาน (ถา้มี)  นอกจากน้ี ใหแ้สดงผลตอบแทนรวมของพนกังานและอธิบายลกัษณะผลตอบแทนนั้น  
(เช่น เป็นเงินเดือน โบนสั และเงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ เป็นตน้) รวมทั้งอธิบายนโยบายในการพฒันา
พนกังาน 

9.  การก ากับดูแลกิจการ :   

 ใหบ้ริษทัอธิบายการด าเนินการหรือการปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับ 
บริษทัจดทะเบียน ปี 2560 อยา่งนอ้ยในเร่ืองดงัต่อไปน้ี และในกรณีท่ีบริษทัมิไดป้ฏิบติัในเร่ืองใด ใหแ้สดง
เหตุผลประกอบ โดยในการเปิดเผยสาระส าคญัหรือการแสดงเหตุผลประกอบดงักล่าว บริษทัอาจเลือกใชว้ิธี
อา้งอิงไปยงัค าอธิบายท่ีเก่ียวขอ้งในหวัขอ้อ่ืน หรือรายงานอ่ืนท่ีเปิดเผยต่อประชาชนทางเวบ็ไซตข์องบริษทัก็ได ้   
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 9.1 นโยบายการก ากบัดูแลกิจการ 
 ในกรณีท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยมีการก าหนดนโยบายเก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการ 
ใหร้ะบุไวด้ว้ย (ถา้มี)  

 9.2 คณะกรรมการชุดยอ่ย  

 (1) ให้อธิบายโครงสร้างกรรมการบริษทัว่า ประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อย 
ทั้งหมดก่ีชุด เช่น คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ 
ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร เป็นต้น  และขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของกรรมการแต่ละชุด   
 (2) ใหร้ะบุรายช่ือกรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทาน 
งบการเงินของบริษทั และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของกรรมการรายดงักล่าวดว้ย 

     9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงสุด 
  (1) กรรมการอิสระ 
 - ใหร้ะบุหลกัเกณฑ์ในการคดัเลือกกรรมการอิสระ ไดแ้ก่ คุณสมบติั  
และกระบวนการสรรหา 
 - หากในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีผา่นมา กรรมการอิสระมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ 
หรือการให้บริการทางวิชาชีพ หรือบุคคลท่ีไดรั้บแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ 
หรือการให้บริการทางวิชาชีพ ในมูลค่าเกินกว่าหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนด7  ให้บริษทัเปิดเผยลกัษณะความสัมพนัธ์ 

ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ท่ีท าให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบติัไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์  
ท่ีก าหนด เหตุผลและความจ าเป็นท่ียงัคงหรือแต่งตั้ งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ รวมทั้ ง 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษทัท่ีเห็นว่า การเป็นกรรมการอิสระของบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบ  
ต่อการปฏิบติัหน้าท่ีและการให้ความเห็นท่ีเป็นอิสระ   
 (2) การสรรหากรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงสุด : ใหร้ะบุวา่วิธีการคดัเลือกบุคคล 
ท่ีจะแต่งตั้งเป็นกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงสุดผา่นคณะกรรมการสรรหา (nominating committee) หรือไม่ 
จ านวนกรรมการท่ีมาจากผูถื้อหุ้นรายใหญ่แต่ละกลุ่ม (ถา้มี)  และให้อธิบายสิทธิของผูล้งทุนรายย่อย 
ในการแต่งตั้งกรรมการ (ใหร้ะบุวา่ การแต่งตั้งกรรมการใชว้ิธีท่ีผูถื้อหุ้นสามารถแบ่งคะแนนเสียงของตน 
ในการเลือกตั้งกรรมการเพื่อให้ผูใ้ดมากนอ้ยตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั (cumulative voting)  
หรือวิธีการแต่งตั้งกรรมการแต่ละรายตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนเสียงทั้งหมด 
ของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง) 

 9.4 การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 
 ใหบ้ริษทัไม่วา่จะมีลกัษณะเป็นบริษทัท่ีประกอบธุรกิจหลกัโดยการถือหุน้ในบริษทัอ่ืน 
(holding company) หรือเป็นบริษทัทัว่ไปใหเ้ปิดเผยขอ้มูลท่ีมีสาระส าคญัดงัต่อไปน้ี   

 
7  ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่  
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 (1) ให้อธิบายวา่คณะกรรมการบริษทัมีกลไกในการก ากบัดูแลท่ีท าใหส้ามารถควบคุมดูแล 
การจดัการและรับผิดชอบการด าเนินงานของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุน
ของบริษทัอยา่งไร เช่น 
 -  มีการส่งบุคคลเพื่อเป็นตวัแทนของบริษทัไปเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูมี้ 
อ านาจควบคุมในบริษทัดงักล่าวอยา่งนอ้ยตามสัดส่วนการถือหุน้หรือไม่ อยา่งไร  พร้อมทั้งใหอ้ธิบายวา่ 
บริษทัมีระเบียบปฏิบติัหรือขอ้ก าหนดของบริษทัท่ีท าให้การส่งตวัแทนดงักล่าวจะตอ้งไดรั้บมติเห็นชอบ 
จากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัหรือไม่ อยา่งไร  
 -  การก าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการและผูบ้ริหาร 
ท่ีเป็นตวัแทนของบริษทัในบริษทัดงักล่าวในการควบคุมหรือมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายท่ีส าคญัต่อ 
การด าเนินธุรกิจ   
 -  กลไกในการก ากบัดูแลท่ีมีผลให้การเปิดเผยขอ้มูลฐานะการเงินและผลการ
ด าเนินงาน การท ารายการระหวา่งบริษทัดงักล่าวกบับุคคลท่ีเก่ียวโยง การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์ 
หรือการท ารายการส าคญัอ่ืนใดของบริษทัดงักล่าว ใหค้รบถว้นถูกตอ้ง  และใชห้ลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบั 
การเปิดเผยขอ้มูลและการท ารายการในลกัษณะดงักล่าวขา้งตน้ในท านองเดียวกบัหลกัเกณฑ์ของบริษทั 
 -  การก าหนดระบบการควบคมุภายในท่ีเหมาะสมและรัดกุมเพียงพอในบริษทัยอ่ย 
ท่ีเป็นบริษทัท่ีประกอบธุรกิจหลกั  และกลไกอ่ืนในการก ากบัดูแลบริษทัยอ่ยดงักล่าว เช่น การอนุมติัการเพิ่มทุน
หรือลดทุน การเลิกบริษทัยอ่ย เป็นตน้  
 ในกรณีท่ีเป็นบริษทัท่ีประกอบธุรกิจหลกัโดยการถือหุน้ในบริษทัอ่ืน (holding 
company) ใหอ้ธิบายกลไกการก ากบัดูแลขา้งตน้ พร้อมทั้งระบุวา่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้ง8 หรือไม่ 

อยา่งไร ดว้ย  
   ทั้งน้ี หากเป็นกรณีท่ี holding company มีการประกอบธุรกิจหลากหลาย 
ประเภทธุรกิจ โดยมีบริษทัท่ีเป็นศูนยก์ลางท าหนา้ท่ีบริหารจดัการบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วมในแต่ละกลุ่มธุรกิจ  
ใหอ้ธิบายกลไกการก ากบัดูแลบริษทัท่ีเป็นศูนยก์ลาง บริษทัย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลกัแต่ไม่ไดอ้ยูภ่ายใตบ้ริษทั 
ท่ีเป็นศูนยก์ลาง และบริษทัยอ่ยภายในกลุ่มของบริษทัท่ีเป็นศูนยก์ลางซ่ึงขนาดของบริษทัดงักล่าวมีนยัส าคญั 
เม่ือเทียบกบัขนาดของ holding company ตามแนวทางขา้งตน้ พร้อมทั้งใหอ้ธิบายกลไกท่ีบริษทัท่ีเป็นศูนยก์ลาง 
ใชใ้นการก ากบัดูแลการบริหารจดัการและการด าเนินงานของบริษทัยอ่ยท่ีอยูภ่ายใตบ้ริษทัท่ีเป็นศูนยก์ลางนั้น  
ซ่ึงผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของ holding company วา่เพียงพอและเหมาะสม และเป็นไปตาม
กรอบการก ากบัดูแลท่ีผา่นการพิจารณาและอนุมติัจากคณะกรรมการของ holding company แลว้ ทั้งน้ี  
ในการอธิบายกลไกดงักล่าวขอใหค้รอบคลุมเร่ืองต่อไปน้ีดว้ย 

- แนวทางการก ากบัดูแลความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ของกรรมการ  
ผูบ้ริหาร และผูถื้อหุน้ใหญ่  

- การก าหนดคุณสมบติัของกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูมี้อ านาจควบคุม  
โดยค านึงถึงการมีประวติัและคุณสมบติัท่ีไม่เหมาะสม 

 
8  ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่  
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 (2) ใหเ้ปิดเผยขอ้ตกลงระหวา่งบริษทักบัผูถื้อหุ้นอ่ืนในการบริหารจดัการบริษทัยอ่ย
และบริษทัร่วม (shareholders’ agreement) (ถา้มี)  โดยใหเ้ปิดเผยเฉพาะบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมท่ีมีนยัส าคญั
ต่อการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัและเป็นขอ้ตกลงท่ีมีผลอยา่งมีสาระส าคญัต่อการบริหารงาน หรือมีอ านาจควบคุม 
หรือการแบ่งผลตอบแทนนอกเหนือจากผลตอบแทนตามสัดส่วนการถือหุน้ปกติ 

 9.5 การดูแลเร่ืองการใชข้อ้มูลภายใน : 
 ให้อธิบายว่าบริษทัมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผูบ้ริหารในการน าขอ้มูล
ภายในของบริษทัไปใชเ้พื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งเพื่อการซ้ือขายหลกัทรัพยโ์ดยเฉพาะในช่วง 1 เดือน
ก่อนท่ีงบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชนหรือไม่ อยา่งไร (เช่น การก าหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหารรายงาน 
การซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละมาตรการลงโทษ หากบริษทัพบวา่ มีการน าขอ้มูลภายในไปใชเ้พื่อประโยชน์ส่วนตน 
เป็นตน้) เพื่อใหผู้ล้งทุนเห็นภาพวา่บริษทัมีมาตรการป้องกนัการท่ีกรรมการและผูบ้ริหารใชป้ระโยชน์จาก 
ขอ้มูลภายในอยา่งไร 
 9.6 ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี 
 ใหแ้สดงค่าตอบแทนท่ีผูส้อบบญัชี ส านกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดั และบุคคล
หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชีและส านกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดั ไดรั้บจากบริษทัและบริษทัยอ่ย 
โดยใหร้ะบุแยกเป็น  
 (1) ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (audit fee) 
 (2) ค่าบริการอ่ืน (non-audit fee) 
 การเปิดเผยคา่บริการอ่ืนใหแ้สดงขอ้มูลของค่าบริการอ่ืนท่ีไดจ่้ายไปแลว้ในรอบปีบญัชี 
ท่ีผา่นมา และค่าบริการอ่ืนท่ีจะตอ้งจ่ายในอนาคตอนัเกิดจากการตกลงท่ียงัใหบ้ริการไม่แลว้เสร็จในรอบปีบญัชี 
ท่ีผา่นมา และประเภทของการใหบ้ริการอ่ืน 
 หมายเหตุ 
 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชีและส านกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดั 
ใหร้วมถึง 
 (ก)  คู่สมรสและบุตรท่ียงัตอ้งพึ่งพิงหรืออยู่ในอุปการะของผูส้อบบญัชี 
 (ข)  กิจการท่ีมีอ านาจควบคุมส านกังานสอบบญัชี  กิจการท่ีถูกควบคุมโดยส านกังาน 
สอบบญัชี  และกิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบัส านกังานสอบบญัชี ไม่วา่จะเป็นโดยทางตรง 
หรือทางออ้ม 
 (ค)  กิจการท่ีอยูภ่ายใตอิ้ทธิพลอยา่งเป็นสาระส าคญัของส านกังานสอบบญัชี 
 (ง)  หุน้ส่วนหรือเทียบเท่าของส านกังานสอบบญัชี 
 (จ)  คู่สมรสและบุตรท่ียงัตอ้งพึ่งพิงหรืออยู่ในอุปการะของบุคคลตาม (ง) 
 (ฉ)  กิจการท่ีผูส้อบบญัชี บุคคลตาม (ก) (ง) หรือ (จ) มีอ านาจควบคุมหรือมีอิทธิพล 
อยา่งเป็นสาระส าคญั ไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม 
 เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาลกัษณะของการควบคุมหรือการมีอิทธิพลอยา่งเป็น
สาระส าคญัท่ีจะเขา้ข่ายเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชีและส านกังานสอบบญัชีขา้งตน้  
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ใหน้ านิยามตามมาตรฐานการบญัชีว่าดว้ยเร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
มาใชบ้งัคบั 

 9.7 การน าหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2560 ไปปรับใช ้
 ใหเ้ปิดเผยวา่ คณะกรรมการมีกระบวนการในการทบทวนการน าหลกัการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2560 ไปปรับใชใ้หเ้หมาะสมกบับริบททางธุรกิจ อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
หรือไม่ โดยไม่จ าเป็นตอ้งเปิดเผยผลการทบทวนขา้งตน้ไวใ้นแบบ 56-1  
 ทั้งน้ี ในการทบทวนความเหมาะสมของการปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี
ส าหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2560 นั้น หากคณะกรรมการเห็นวา่ยงัไม่ไดน้ าหลกัปฏิบติัขอ้ใดไปปรับใช ้ 
ใหบ้นัทึกเหตุผลไว ้เป็นส่วนหน่ึงของการพิจารณาและทบทวนนั้น โดยไม่จ าเป็นตอ้งเปิดเผยผลการทบทวน 
ไวใ้นแบบ 56-1  นอกจากน้ี หากเห็นวา่การปฏิบติัในขอ้ใดยงัไม่น าไปสู่ผลท่ีมุ่งหวงั ควรมีแผนพฒันา 
และติดตามดูแลใหมี้การด าเนินการต่อไป โดยอาจจดัล าดบัการพฒันาในเร่ืองส าคญัก่อนก็ได ้

 9.8 การปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีในเร่ืองอ่ืน ๆ 
 บริษทัอาจเปิดเผยขอ้มูลการปฏิบติัในเร่ืองอ่ืน ๆ ตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี
ส าหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2560  เพื่อรองรับการการประเมินต่าง ๆ เช่น Corporate Governance Report, 
ASEAN CG Scorecard และโครงการประเมินคุณภาพการจดัการประชุมผูถื้อหุน้ โดยบริษทัอาจเปิดเผย 
ขอ้มูลการปฏิบติัไวใ้นขอ้น้ี หรือภายใตห้วัขอ้อ่ืนตามความเหมาะสม เช่น หวัขอ้โครงสร้างการจดัการ  
หวัขอ้การควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง เป็นตน้ 

10.  ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR) 

 ใหเ้ปิดเผยนโยบายและการด าเนินงานของบริษทัและบริษทัย่อย ท่ีแสดงถึงความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม ส่ิงแวดลอ้ม เพื่อความยัง่ยนืของกิจการและสังคมโดยรวม ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงในการด าเนินธุรกิจปกติ  
(in-process)  ตั้งแต่การก าหนดวิสัยทศัน์ เป้าหมาย กลยทุธ์ การประเมินความเส่ียงในการประกอบธุรกิจ  
และสะทอ้นออกมาในการด าเนินงาน เช่น การออกแบบผลิตภณัฑ ์การจดัหาวตัถุดิบ การออกแบบกระบวน 
การผลิต  การปฏิบติัต่อพนกังานลูกจา้ง การแข่งขนั การปฏิบติัต่อลูกคา้ ฯลฯ โดยอยา่งนอ้ยควรมีการดูแลติดตาม 
ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง และใหเ้ปิดเผยขอ้เท็จจริงกรณีท่ีบริษทัหรือบริษทัย่อยมีการด าเนินธุรกิจ 
ท่ีมีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคมในช่วงปีท่ีผา่นมา  พร้อมทั้งอธิบายเหตผุล ผลกระทบต่อบริษทั 
หรือบริษทัยอ่ย การแกไ้ข และแนวทางตรวจสอบป้องกนัในอนาคตดว้ย 
 ส่วนกรณีท่ีบริษทัมีการบริจาคช่วยเหลือสังคมในรูปแบบต่าง ๆ ท่ีนอกเหนือจากการด าเนิน
ธุรกิจปกติ (after process)  ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม บริษทัอาจเปิดเผยกรณีดงักล่าวไวด้ว้ยก็ได ้  
โดยใหแ้ยกจากเร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีเป็นส่วนหน่ึงในการด าเนินธุรกิจปกติของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 
 
 
 
 
 



- 18 - 

 

 แนวปฏิบติัในการเปิดเผยขอ้มูลและจดัท ารายงานตามหวัขอ้น้ี 

 แนวทางเก่ียวกบั “ความรับผิดชอบต่อสังคม” 
 เน่ืองจากค าวา่ “ความรับผิดชอบต่อสังคม”  มีความหมายกวา้ง การเปิดเผยขอ้มูลในหวัขอ้น้ี  
จึงใหค้ านึงถึงแนวทางความรับผิดชอบตอ่สังคมของกิจการท่ีจดัท าโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
ซ่ึงปัจจุบนัก าหนดหลกัการไวด้งัน้ี (“หลกัการ 8 ขอ้”) 9 

(1) การประกอบกิจการดว้ยความเป็นธรรม  
(2) การต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั 
(3) การเคารพสิทธิมนุษยชน  
(4) การปฏิบติัต่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม  
(5) ความรับผิดชอบต่อผูบ้ริโภค  
(6) การดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม  
(7) การร่วมพฒันาชุมชนหรือสังคม 
(8) การมีนวตักรรมและเผยแพร่นวตักรรมซ่ึงไดจ้ากการด าเนินงานท่ีมีความรับผิดชอบ 

ต่อสังคม ส่ิงแวดลอ้ม และผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

 การเลือกเร่ืองท่ีจะด าเนินการและน ามาเปิดเผย  แต่ละบริษทัมกัมีการด าเนินงาน 
ดว้ยความรับผิดชอบต่อสังคมตามหลกัการขา้งตน้อยูแ่ลว้ จึงสามารถน าเร่ืองท่ีด าเนินการอยูแ่ลว้มาเปิดเผยได ้ 
 ส าหรับบริษทัท่ีมีความพร้อมในการด าเนินการขั้นต่อไป  หากเลือกเร่ืองท่ีจะใหค้วามส าคญั  
และน ามาก าหนดเป็นเป้าหมายเชิงกลยทุธ์ในการด าเนินงานในเชิงรุก และรายงานความคืบหนา้ได ้ก็จะเป็น
ประโยชน์ยิง่ขึ้นต่อการด าเนินธุรกิจอยา่งย ัง่ยนืของบริษทัหรือบริษทัยอ่ยนั้นเอง  โดยเร่ืองท่ีเลือกดงักล่าว  
ควรเป็นเร่ืองท่ีส าคญัต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทั เช่น เป็นเร่ืองท่ีมีความเส่ียงอยา่งมีนยัส าคญัต่อการด าเนิน
ธุรกิจหลกั หรือมีผลกระทบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย (stakeholders) ท่ีมีนยัส าคญั เป็นตน้  ทั้งน้ี บริษทัควรค านึงถึง 
แนวทางการจดัท ารายงานแห่งความยัง่ยืนท่ีจดัท าโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือตามมาตรฐานสากลอ่ืน  
เช่น กรอบการจดัท ารายงานขององคก์รแห่งความริเร่ิมวา่ดว้ยการรายงานสากล (Global Reporting Initiative : 
GRI) เป็นตน้ ประกอบการเปิดเผยขอ้มูลในหวัขอ้น้ีดว้ย   
 รูปแบบการเปิดเผยขอ้มูล  บริษทัอาจเปิดเผยหรือจดัท ารายงานโดยมีสาระส าคญัตามท่ีก าหนด
ตามหวัขอ้น้ี ดว้ยวิธีใดดงัต่อไปน้ีก็ได ้ 
 (ก)  เปิดเผยขอ้มูลภายใตห้วัขอ้น้ีในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี หรือรายงานประจ าปี
ตามแต่กรณี   
 (ข)  อา้งอิงไปยงัรายงานท่ีจดัท าแยกเล่มท่ีเปิดเผยในเวบ็ไซตข์องบริษทั   
 (ค)  เปิดเผยสาระส าคญัโดยรวมอยูก่บัขอ้มูลการด าเนินงานอ่ืน ๆ ของบริษทั โดยอธิบาย
กระบวนการจดัท ารายงานไวใ้นหวัขอ้น้ี 

 
9  หลกัการตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการท่ีจดัท าโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มี 10 ขอ้ หลกัการ 8 ขอ้
ขา้งตน้ คือ หลกัการ 10 ขอ้ดงักล่าวท่ีไม่รวม 2 หวัขอ้ คือ การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ซ่ึงไดก้ าหนดให้เปิดเผยแยกตา่งหากภายใตห้วัขอ้ 
“การก ากบัดูแลกิจการ” ของแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีน้ีแลว้  และหวัขอ้รายงานดา้นสงัคม/ส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงคือการเปิดเผย 
ในหวัขอ้น้ีอยูแ่ลว้ 
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 สาระส าคญัของขอ้มูลท่ีเปิดเผย  ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลอยา่งน้อยในเร่ืองดงัต่อไปน้ี   
 10.1  นโยบายภาพรวม : ใหอ้ธิบายวา่คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายใหก้ารด าเนินธุรกิจ 
ของบริษทัและบริษทัย่อยเป็นไปดว้ยความรับผิดชอบต่อสังคม ส่ิงแวดลอ้ม และกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สีย (stakeholders)  
ตามหลกัการ 8 ขอ้ อยา่งไร โดยควรระบุวิสัยทศัน์ ภารกิจ กลยทุธ์ท่ีน าไปสู่ความยัง่ยนืไวด้ว้ย   

 10.2  การด าเนินงานและการจัดท ารายงาน : ใหอ้ธิบายในเร่ืองดงัน้ี    
 (1)  กระบวนการจดัท ารายงาน  เช่น อธิบายถึงการก าหนดหลกัการ และกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
ท่ีบริษทัให้ความส าคญัในการด าเนินการ มาตรฐานการเปิดเผยขอ้มูลท่ีใช ้เป็นตน้  ทั้งน้ี ในกรณีท่ีบริษทั 
เลือกด าเนินการและการจดัท ารายงานตามมาตรฐานสากล ใหร้ะบุช่ือองคก์ร หรือมาตรฐานสากลท่ีใชด้ าเนินการ
และการจดัท ารายงานดงักล่าวไวด้ว้ย  
 (2)  การด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายท่ีบริษทัไดเ้ปิดเผยไว ้เช่น การออกแบบผลิตภณัฑ ์ 
การจดัหาวตัถุดิบ การออกแบบกระบวนการผลิต การปฏิบติัต่อพนกังานลูกจา้ง นโยบายการแข่งขนั ฯลฯ  
เป็นไปดว้ยความเป็นธรรม การรักษาส่ิงแวดลอ้ม การป้องกนัการมีส่วนร่วมกบัการคอร์รัปชนั การเคารพสิทธิ
ของผูมี้ส่วนไดเ้สียอยา่งไร หรือในการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม การป้องกนัการมีส่วนร่วมกบัการคอร์รัปชนั ฯลฯ  
บริษทัไดด้ าเนินการอยา่งไรใหเ้ป็นไปตามหลกัการดงักล่าว ตั้งแต่การประเมินความเส่ียง การก าหนดแนวปฏิบติั 
การส่ือสารกบัพนกังานและลูกจา้ง การตรวจสอบการปฏิบติั เป็นตน้  ทั้งน้ี ในกรณีท่ีบริษทัมีขอ้มูลตวัช้ีวดั 
การด าเนินการดงักล่าว บริษทัควรระบุขอ้มูลไวด้ว้ย 

 10.3  การด าเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม (ถา้มี) : หากมีกรณี
ดงัต่อไปน้ี เกิดขึ้นกบับริษทัหรือบริษทัยอ่ยในช่วงปีท่ีผา่นมา ใหเ้ปิดเผยขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบักรณีนั้น  พร้อมทั้ง
อธิบายเหตุผล ผลกระทบต่อบริษทัหรือบริษทัยอ่ย การแกไ้ข และแนวทางตรวจสอบป้องกนัในอนาคตดว้ย 
  (1)  บริษทัและบริษทัย่อยถูกตรวจสอบหรืออยูร่ะหวา่งถูกตรวจสอบโดยหน่วยงาน 
ท่ีมีอ านาจหนา้ท่ีวา่การด าเนินงานของบริษทัหรือบริษทัยอ่ยมีการฝ่าฝืนกฎหมายในเร่ืองเก่ียวกบัหลกัการ 8 ขอ้  
อยา่งมีนยัส าคญั  ทั้งน้ี หากเร่ืองดงักล่าวอยูร่ะหวา่งการพิจารณาในชั้นศาล บริษทัหรือบริษทัยอ่ยตกเป็นคู่ความ 
หรือคู่กรณี บริษทัอาจเปิดเผยโดยอา้งอิงไปยงัหวัขอ้ขอ้พิพาททางกฎหมายก็ได ้
 (2)  การด าเนินธุรกิจของบริษทัและบริษทัยอ่ยมีส่วนหรือถูกกล่าวหาว่า มีผลกระทบดา้นลบ
ต่อสังคม ส่ิงแวดลอ้ม หรือไม่เป็นไปตามหลกัการ 8 ขอ้ โดยเฉพาะกรณีท่ีปรากฏเป็นข่าวต่อสาธารณชน และ
เป็นกรณีท่ีอาจกระทบต่อการประกอบธุรกิจ ช่ือเสียง หรือความน่าเช่ือถือของบริษทัหรือบริษทัยอ่ยอยา่งมี
นยัส าคญั 
 10.4  กิจกรรมเพ่ือประโยชน์ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม (after process) บริษทัอาจเปิดเผย
กิจกรรมดงักล่าวของบริษทัหรือบริษทัย่อยในรอบปีท่ีผา่นมาไวด้ว้ยก็ได ้

 แนวทางปฏิบติัเพิ่มเติมเก่ียวกบัการป้องกนัการมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการคอร์รัปชนั 
 บริษทัควรเปิดเผยการด าเนินการเก่ียวกบัการป้องกนัมิใหก้ารด าเนินธุรกิจของบริษทั 
และบริษทัยอ่ย มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการคอร์รัปชนัเป็นหวัขอ้แยกต่างหากจากหวัขอ้ความรับผิดชอบต่อสังคม 
ของกิจการ โดยควรเปิดเผยขอ้มูลในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
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 นโยบาย  ควรเปิดเผยมติคณะกรรมการบริษทั ในเร่ืองนโยบายการด าเนินธุรกิจของ
บริษทัและบริษทัยอ่ยท่ีจะไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการคอร์รัปชนั ไม่วา่ดว้ยการเรียก รับ และจ่ายสินบน  
โดยอาจจะระบุขอบเขตการด าเนินการดว้ยก็ได ้
                         ในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษทัไม่มีมติในเร่ืองดงักล่าวหรือยงัไม่ด าเนินการ ควรเสนอให้
คณะกรรมการบริษทัมีมติรับทราบดว้ยวา่ คณะกรรมการมีหน้าที่ดูแลใหบ้ริษทัปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 
โดยกฎหมายดงักล่าวรวมถึง กฎหมายเก่ียวกบัการหา้มจ่ายสินบน หรือการสนบัสนุนการทุจริตคอร์รัปชนั  
และหน้าที่ดูแลขา้งตน้ รวมถึงการดูแลใหมี้การด าเนินการในเร่ืองท่ีระบุในหวัขอ้ “การด าเนินการ” ดว้ย   
โดยควรเสนอใหค้ณะกรรมการทบทวนการมีความเหมาะสมในการมีนโยบายขา้งตน้อยา่งน้อยทุกปี 
 ในกรณีท่ีบริษทัมีการประกาศเจตนารมณ์ท่ีจะเขา้ร่วมกบัองคก์รใด เช่น โครงการ 
แนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต (Collective Anti-Corruption : CAC)10 หรือ
คณะกรรมการบริษทัมีเจตนารมณ์ท่ีจะด าเนินการเพื่อต่อตา้นการคอร์รัปชนัในสังคม อาจระบุไวด้ว้ยก็ได ้ 
 การด าเนินการ  ควรระบุการด าเนินการของบริษทัเพื่อใหเ้ป็นไปตามนโยบายในการ 
ป้องกนัการมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการคอร์รัปชนัท่ีไดด้ าเนินการแลว้ ในเร่ืองต่อไปน้ี 
 (1)  การประเมินความเส่ียงของธุรกิจ เพื่อระบุการด าเนินงานของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย  
ท่ีมีความเส่ียงวา่อาจมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการคอร์รัปชนั    
 (2)  การก าหนดแนวปฏิบติั เพื่อควบคุม ป้องกนั และติดตามความเส่ียงจากการคอร์รัปชนั 
 (3)  การส่ือสารและฝึกอบรมแก่พนกังาน เพื่อใหค้วามรู้เก่ียวกบันโยบายและแนวปฏิบติั 
ในการต่อตา้นคอร์รัปชนั  
 (4)  แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบติัตามนโยบายการต่อตา้นการคอร์รัปชนั  
 (5)  การให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผูส้อบบญัชีท่ีส านักงานให้ความเห็นชอบ  
สอบทานความครบถว้นเพียงพอของกระบวนการทั้งหมด 
 ทั้งน้ี บริษทัอาจเปิดเผยขอ้มูลขา้งตน้ดว้ยการอา้งอิงไปยงัขอ้มูลหรือเอกสารท่ีเปิดเผย 
ในเวบ็ไซตข์องบริษทัก็ได ้และหากบริษทัเขา้ร่วมโครงการต่อตา้นคอร์รัปชนัท่ีก าหนดใหบ้ริษทัตอ้งมี
กระบวนการในท านองเดียวกนัน้ี เช่น โครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต 
(Collective Anti-Corruption: CAC) บริษทัสามารถเปิดเผยการด าเนินการหรือความคืบหนา้ดว้ยการอา้งอิง 
การด าเนินการตามโครงการนั้น ๆ ได ้
 
 
 
 

 
10  โครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต (Collective Anti-Corruption : CAC) เป็นการแสดงความร่วมมือ
ของภาคเอกชนในการร่วมกนัด าเนินงานตามกรอบและขั้นตอนสากลว่าดว้ยการต่อตา้นการทุจริต เพื่อสร้างมาตรฐานการประกอบ
ธุรกิจท่ีใสสะอาด  โดยบริษทัท่ีเขา้เป็นแนวร่วมปฏิบติัจะตอ้งลงนามในค าประกาศเจตนารมณ์ และยื่นต่อสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย (“IOD”) ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการโครงการ  ทั้งน้ี บริษทัสามารถดาวน์โหลดขอ้มลูและเอกสารไดท่ี้ 
www.thai-iod.com หมวด “โครงการพิเศษ” 
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11.  การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 

 11.1  ใหส้รุปความเห็นของคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายในของบริษทั 
ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี  ทั้งน้ี ใหค้ณะกรรมการบริษทัใชแ้บบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 
(ซ่ึงรวมถึงการบริหารจดัการความเส่ียง)11 ท่ีจดัไวบ้นเวบ็ไซตข์องส านกังาน เพื่อประกอบการประเมินความเพียงพอ

ของระบบการควบคุมภายในของบริษทัดว้ย 
 (1)  ความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษทั และการ
จดัใหมี้บุคลากรอยา่งเพียงพอท่ีจะด าเนินการดงักล่าวไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งการติดตามควบคุมดูแล
การด าเนินงานของบริษทัย่อยว่า สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษทัและบริษทัย่อยจากการท่ีกรรมการ
หรือผูบ้ริหารน าไปใชโ้ดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ านาจหรือไม่  
 (2)  ใหอ้ธิบายวา่ท่ีผา่นมาบริษทัมีขอ้บกพร่องเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายใน 
เร่ืองใดบา้ง  ถา้มี บริษทัไดแ้กไ้ขขอ้บกพร่องดงักล่าวเสร็จส้ินแลว้หรือไม่ เพราะเหตุใด 

 11.2  ใหร้ะบุความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีท่ีมีความเห็นแตกต่างไปจาก
ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั หรือผูส้อบบญัชีมีขอ้สังเกตเก่ียวกบัการควบคุมภายในประการใด  
ใหร้ะบุไวด้ว้ย  ทั้งน้ี ให้แนบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (ไม่วา่จะมีความเห็นเป็นเช่นใด) เป็นเอกสาร 
แนบทา้ยแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีน้ีดว้ย 

 11.3  หวัหนา้งานตรวจสอบภายในและหวัหนา้งานก ากบัดูแลการปฏิบติังานของบริษทั 
 (1)  ใหร้ะบุช่ือผูด้  ารงต าแหน่งหวัหนา้งานตรวจสอบภายในของบริษทั และกรณีท่ีมี 
ผูด้  ารงต าแหน่งหวัหนา้งานก ากบัดูแลการปฏิบติังานของบริษทั (compliance) ใหร้ะบุดว้ย 
 หากบริษทัใชบ้ริการหน่วยงานภายนอก (outsource) ในการท าหนา้ท่ีดงักล่าว  
ใหร้ะบุช่ือของกิจการหรือบุคคลท่ีไดรั้บแต่งตั้งจากบริษทัใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าว  พร้อมทั้งช่ือบุคคลท่ีไดรั้บ
มอบหมายจากกิจการท่ีสังกดันั้นใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าวดว้ย 
 ทั้งน้ี ใหแ้นบขอ้มูลของผูด้  ารงต าแหน่งดงักล่าวโดยมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏ 
ในเอกสารแนบดว้ย 
 (2)  ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบวา่ ไดดู้แลใหผู้ด้  ารงต าแหน่งหวัหนา้งาน
ตรวจสอบภายในมีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ การอบรมท่ีเหมาะสมเพียงพอกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าว 
แลว้หรือไม่ อยา่งไร 
 (3)  การแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกยา้ยผูด้  ารงต าแหน่งหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน 
ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการตรวจสอบหรือไม่  กรณีท่ีไม่ไดเ้ป็นหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 
บริษทัมีแนวปฏิบติัอยา่งไร   
 

 
11  กรอบแนวทางปฏิบติัดา้นการควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission : 
COSO) ก าหนดองคป์ระกอบหลกัท่ีจ าเป็นในการควบคุมภายในไว ้5 ดา้น ไดแ้ก่ (1) การควบคุมภายในองคก์ร (Control Environment)  
(2) การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment)  (3) การควบคุมการปฏิบติังาน (Control Activities)  (4) ระบบสารสนเทศและ 
การส่ือสารขอ้มูล (Information & Communication)  และ (5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 
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12.  รายการระหว่างกัน (ถ้ามี)   

 ใหเ้ปิดเผยรายการระหวา่งกนัในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมา12 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 (1)  ระบุช่ือกลุ่มบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ลกัษณะความสัมพนัธ์ (เช่น เป็นบิดาของผูถื้อหุ้น
รายใหญ่ เป็นบริษทัท่ีผูถื้อหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นร้อยละสามสิบ) และเปิดเผยขอ้มูลรายการระหวา่งกนั เช่น ลกัษณะ 
ปริมาณ เง่ือนไขของรายการระหวา่งกนั อตัราดอกเบ้ีย ราคาซ้ือ ราคาขาย มูลค่าของรายการระหวา่งกนั หรือ 
ค่าเช่าท่ีเกิดขึ้นจริง พร้อมทั้งแสดงราคาประเมิน หรืออตัราค่าเช่า ท่ีประเมินโดยบุคคลท่ีสาม หรือแสดงไดว้า่ 
เป็นราคาท่ีเป็นธรรม  ทั้งน้ี หากเป็นรายการระหวา่งกนักบับริษทัร่วมหรือบริษทัยอ่ยท่ีมีกรรมการ ผูบ้ริหาร  
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ และผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยถื์อหุน้รวมกนัไม่เกินร้อยละสิบ จะไม่เปิดเผย
ขอ้มูลนั้นก็ได ้
 (2) อธิบายความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการดงักล่าววา่เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุด
ของบริษทัแลว้หรือไม่ อยา่งไร โดยใหจ้ดัใหมี้ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในเร่ืองดงักล่าวดว้ย 
 (3) อธิบายนโยบายและแนวโนม้การท ารายการระหวา่งกนัในอนาคต  รวมทั้งการปฏิบติั 
ตามขอ้ผกูพนัท่ีบริษทัใหไ้วใ้นหนงัสือช้ีชวน 

(4)  ในกรณีท่ีมีการแสดงราคาประเมินประกอบการท ารายการระหว่างกัน ให้บริษทัเปิดเผย
ขอ้มูลเก่ียวกบัทรัพยสิ์นท่ีมีการประเมินราคาและราคาประเมิน  พร้อมทั้งใหแ้นบขอ้มูลเก่ียวกบัการประเมิน
ราคาดงักล่าว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 
 หมายเหตุ  
 (1)  หากหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษทัไดเ้ปิดเผยรายการระหวา่งกนัตาม (1) 
ครบถว้นแลว้ ไม่ตอ้งเปิดเผยขอ้มูลใน (1) ซ ้ าในส่วนน้ี แต่ให้อา้งอิงไปถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 
 (2)  หากบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ถือหุ้นในบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วมรวมกนัเกินกวา่ 
ร้อยละ 10 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงของบริษทัดงักล่าว ใหอ้ธิบายเหตุผลประกอบท่ีใหบุ้คคลท่ีอาจมี
ความขดัแยง้ถือหุ้นในบริษทัดงักล่าวแทนการถือหุน้ของบริษทัโดยตรงดว้ย 
 (3)  ในกรณีท่ีรายการระหวา่งกนัมีจ านวนมากและแต่ละรายการมีมูลค่านอ้ย  บริษทัอาจ 
จดักลุ่มรายการดงักล่าวตามความเหมาะสมของแต่ละธุรกิจ เช่น ธนาคารพาณิชยส์ามารถจดักลุ่มของรายการ 
รับฝากเงินจากบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ไวด้ว้ยกนั 
  

 
12  บริษทัอาจเลือกเปิดเผยรายละเอียดรายการระหว่างกนัเฉพาะปีล่าสุด พร้อมทั้งระบขุอ้ความให้ผูถ้ือหุ้นและ/หรือผูล้งทุนสามารถดู
ขอ้มูลยอ้นหลงัเพ่ือเปรียบเทียบขอ้มูล 3 ปีไดจ้ากเวบ็ไซตข์องบริษทัก็ได ้ส าหรับบริษทัท่ีไดรั้บอนุญาตจากส านกังานให้ออกและเสนอ
ขายหลกัทรัพยต์่อประชาชนเป็นคร้ังแรกตั้งแต่ปี 2560 เป็นตน้ไป ซ่ึงยงัมิไดจ้ดัท าและเปิดเผยขอ้มูลรายการระหว่างกนัยอ้นหลงั 3 ปี
ตามหลกัเกณฑเ์ดิม ให้เปิดเผยขอ้มูลเท่าท่ีมีการจดัท าและเปิดเผยไปพลางก่อน สามารถทยอยเปิดเผยขอ้มูลรายการดงักล่าวในแบบ
แสดงรายการขอ้มูลประจ าปีท่ีจดัส่งให้แต่ละปีไปจนกว่าจะครบ 3 ปี 
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ส่วนที่ 3 
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน  

 
13. ข้อมูลทางการเงินที่ส าคัญ  

 ใหแ้สดงขอ้มูลจากงบการเงินและอตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญัท่ีสะทอ้นถึงฐานะการเงิน
และผลการด าเนินงานในธุรกิจหลกัของบริษทัและบริษทัย่อย โดยอยา่งนอ้ยตอ้งมีขอ้มูลเปรียบเทียบ 3 ปี 
ท่ีผา่นมา13 (หรือเท่าท่ีมีการด าเนินงานจริง) 

 ทั้งน้ี บริษทัอาจพิจารณาแสดงขอ้มูลเปรียบเทียบยอ้นหลงัเพิ่มเติมได ้หากบริษทัเห็นวา่  
การเปิดเผยขอ้มูลทางการเงิน 3 ปีท่ีผ่านมา (หรือเท่าท่ีมีการด าเนินงานจริง) ยงัไม่เพียงพอท่ีจะแสดงให้ 
เห็นถึงแนวโน้มในอนาคต และอาจท าใหเ้กิดความเขา้ใจท่ีคลาดเคล่ือนต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
ของบริษทัได ้ 
 หมายเหตุ 
 (1) ในกรณีท่ีบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยมี์การเปล่ียนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นหรือโครงสร้าง
การด าเนินงาน หรือขนาดของธุรกิจของบริษทัหรือบริษทัยอ่ยอยา่งมีนยัส าคญั  และงบการเงินขา้งตน้ไม่สะทอ้น
ผลการด าเนินงานหรือฐานะการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ยตามโครงสร้างใหม่ ใหบ้ริษทัจดัท างบการเงินรวม
เสมือนบริษทัไดจ้ดัโครงสร้างใหม่ในลกัษณะท่ีใหข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูล้งทุน โดยหากตอ้งตั้งสมมติฐาน
เพิ่มเติมใหร้ะบุดว้ย  ทั้งน้ี ตอ้งจดัใหมี้ผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานตรวจสอบและแสดงความเห็น 
หรือแสดงความเช่ือมัน่ต่องบการเงินรวมเสมือนดงักล่าวแลว้แต่กรณี เวน้แต่ไม่สามารถจดัท าได ้ใหร้ะบุเหตุผล
หรือแสดงขอ้มูลอ่ืนท่ีเป็นประโยชน์เพิ่มเติมดว้ย 
 (2)   การจดัท าประมาณการงบการเงินในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีน้ี ใหเ้ป็นไปตาม 
ความสมคัรใจของบริษทั และจะจดัท าเป็นระยะเวลาใดก็ได ้แต่หากประสงคจ์ะจดัท าและเปิดเผย  บริษทัตอ้งจดัท า
ประมาณการดว้ยความระมดัระวงั เพื่อให้มัน่ใจวา่สมมติฐานท่ีใชจ้ดัท าประมาณการนั้นสมเหตุสมผล โดยตอ้งแสดง
สมมติฐานพร้อมทั้งค าอธิบายไวอ้ยา่งชดัเจนดว้ย และในการจดัท าแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีในปีถดัไป 
บริษทัตอ้งอธิบายวา่ผลการด าเนินงานและฐานะการเงินท่ีเกิดขึ้นจริง แตกต่างจากประมาณการท่ีท าไวอ้ยา่งไร   
ทั้งน้ี หากประมาณการดงักล่าวจดัท าขึ้นโดยมีเหตุอนัควรทราบอยูแ่ลว้วา่ สมมติฐานนั้นไม่สมเหตุสมผล  
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีดงักล่าวอาจเขา้ข่ายอนัเป็นเทจ็ หรือท าใหผู้อ่ื้นส าคญัผิดในขอ้เทจ็จริง  
ซ่ึงบริษทัอาจเขา้ข่ายฝ่าฝืนมาตรา 240 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 

 
13 ส าหรับบริษทัท่ีไดรั้บอนุญาตจากส านกังานให้ออกและเสนอขายหลกัทรัพยต์่อประชาชนเป็นคร้ังแรกตั้งแต่ปี 2560 เป็นตน้ไป  
ซ่ึงยงัมิไดจ้ดัท างบการเงินยอ้นหลงั 3 ปี โดยผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีท่ีรับความเห็นชอบจากส านกังานตามหลกัเกณฑเ์ดิม 
ให้เปิดเผยขอ้มูลเท่าท่ีมีการจดัท าและเปิดเผยไปพลางก่อน สามารถทยอยเปิดเผยขอ้มูลจากงบการเงินดงักล่าวในแบบแสดงรายการ
ขอ้มูลประจ าปีท่ีจดัส่งให้แต่ละปีไปจนกว่าจะครบ 3 ปี 
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 อน่ึง หากบริษทัประสงคจ์ะเปิดเผยหรือเผยแพร่ขอ้มูลใด ๆ ท่ีเก่ียวกบัแนวโนม้หรือ 
ประมาณการผลการด าเนินงานของบริษทัในเชิงตวัเลขต่อนกัวิเคราะห์หรือผูล้งทุน บริษทัตอ้งจดัท าและแสดง
ประมาณการดงักล่าวไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีดว้ย 

14.  การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis: MD&A) 

 ใหเ้ปิดเผยการวิเคราะห์และอธิบายถึงการด าเนินงานและฐานะทางการเงินในมุมมองของ 
ฝ่ายจดัการ โดยระบุสาเหตุและปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย อยา่งนอ้ยในประเด็นดงัต่อไปน้ี  ทั้งน้ี สามารถใชก้ราฟ 
หรือภาพประกอบการอธิบายตามความเหมาะสมดว้ยก็ได ้และในกรณีท่ีบริษทัมีสายผลิตภณัฑห์รือกลุ่มธุรกิจ
มากกว่า 1 สาย/กลุ่ม ให้วิเคราะห์และอธิบายถึงการด าเนินการในแต่ละสายผลิตภณัฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ 
ท่ีมีนยัส าคญัดว้ย 

 14.1 ใหว้ิเคราะห์การด าเนินงานและฐานะทางการเงิน การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญั ปัจจยัท่ีเป็น
สาเหตุหรือมีผลต่อฐานะการเงิน การด าเนินงาน หรือการเปล่ียนแปลงดงักล่าว ในช่วงปีท่ีผา่นมา  โดยใหอ้ธิบาย
เปรียบเทียบกบัตวัช้ีวดัผลการด าเนินงาน (benchmark) ท่ีส าคญัดว้ย   
 -  ส าหรับงบการเงินในช่วง 2 ปีก่อนหนา้น้ี ใหอ้ธิบายประกอบเฉพาะกรณีท่ีฐานะการเงิน 
หรือผลการด าเนินงานดงักล่าวมีผลกระทบต่อฐานะการเงินหรือผลการด าเนินงานปัจจุบนัของบริษทัอยา่งมี
นยัส าคญั   
 -  เพื่อใหผู้ล้งทุนเขา้ใจผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของบริษทั  ขอใหอ้ธิบาย 
อยา่งนอ้ยเก่ียวกบัภาพรวมของการด าเนินงาน ผลกระทบจากเหตุการณ์ส าคญัหรือปัจจยัส าคญัท่ีผา่นมา เช่น  
การรวมธุรกิจหรือกิจการ การยกเลิกหรือหยดุการด าเนินธุรกิจ การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยท่ี์มีนยัส าคญั  
ผลการด าเนินงานและความสามารถในการท าก าไร สภาพคล่องและแหล่งเงินทุนของบริษทั คุณภาพของ
สินทรัพย ์การบริหารจดัการธุรกรรมนอกงบดุล การเปล่ียนแปลงหรือการเลือกใชน้โยบายการบญัชีท่ีมีนยัส าคญั 
ขอ้สงัเกตของผูส้อบบญัชีหรือความเห็นของผูส้อบบญัชีอยา่งมีเง่ือนไขต่อรายการบญัชีท่ีเป็นสาระส าคญั (ถา้มี)  
รวมถึงผลการปฏิบติัตามแผนการด าเนินธุรกิจและเป้าหมายท่ีไดก้ าหนดไวเ้ช่ือมโยงกบัขอ้มูลทางการเงิน   
  -  หากบริษทัเคยแจง้แผนการด าเนินงานหรือประมาณการงบการเงินไวใ้นแบบแสดง
รายการขอ้มูลหรือแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี ใหอ้ธิบายผลการปฏิบติัตามแผนดงักล่าวดว้ย  
 -  ในกรณีบริษทัมีการออกตราสารหน้ี ซ่ึงมีขอ้ก าหนดให้บริษทัตอ้งด ารงอตัราส่วน 
ทางการเงิน ใหบ้ริษทัเปิดเผยว่า บริษทัสามารถด ารงอตัราส่วนดงักล่าวไดต้ามขอ้ก าหนดหรือไม่  (แสดงขอ้มูล
อตัราส่วนทางการเงินตามงบการเงินประจ างวดการบญัชีล่าสุดเปรียบเทียบกบัอตัราส่วนท่ีตอ้งด ารงขา้งตน้)   
ในกรณีท่ีบริษทัไม่สามารถด ารงอตัราส่วนไดต้ามขอ้ก าหนด ใหร้ะบุผลกระทบและการด าเนินการของบริษทั 

 14.2 ใหอ้ธิบายปัจจยัหรือเหตุการณ์ท่ีอาจมีผลต่อฐานะการเงินหรือการด าเนินงานอยา่งมี 
นยัส าคญัในอนาคต (forward looking) ไม่วา่จะเป็นปัจจยัภายนอก เช่น แนวโนม้ภาวะเศรษฐกิจ  
ความเปล่ียนแปลงของภาวะตลาดหรืออุตสาหกรรม และปัจจยัภายใน เช่น นโยบาย กลยทุธ์ การบริหารงาน 
ของบริษทั การเปล่ียนแปลงขอ้ตกลงทางธุรกิจท่ีอาจกระทบต่อการด าเนินงาน รวมทั้งปัจจยัอ่ืน ๆ เพื่อให้ 
ผูล้งทุนสามารถเขา้ใจและวิเคราะห์ทิศทางการด าเนินงานของบริษทัในอนาคตได ้
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 ทั้งน้ี ในกรณีท่ีบริษทัมีโครงการหรือการวิจยัพฒันาท่ีจะกระทบต่อผลการด าเนินงาน 
และฐานะการเงินในอนาคตอนัใกล ้(ประมาณ 1 ปี)  ใหบ้ริษทัอธิบายรายละเอียดของโครงการหรือการวิจยั 
และพฒันาดงักล่าว เช่น ลกัษณะโครงการ ผลิตภณัฑใ์หม่ หรือการปรับปรุงผลิตภณัฑเ์ดิมความคืบหนา้   
ผลกระทบท่ีอาจมีต่อผลการด าเนินงานและฐานะการเงินดว้ย 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 การรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีนั้นใหก้รรมการ 
ผูมี้อ านาจลงนามผูกพนับริษทั ลงลายมือช่ือพร้อมทั้งประทบัตราบริษทั (ถา้มี) ในแบบแสดงรายการขอ้มูล
ประจ าปี  พร้อมทั้งมอบอ านาจใหบุ้คคลใดลงนามก ากบัเอกสารในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีแทนดว้ย 
โดยใหใ้ชข้อ้ความและรูปแบบ ดงัน้ี 

“บริษทัไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีฉบบัน้ีแลว้ ดว้ยความระมดัระวงั 
บริษทัขอรับรองว่า ขอ้มูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผูอ่ื้นส าคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูล  
ท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั  นอกจากน้ี บริษทัขอรับรองวา่ 

(1)  งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี  
ไดแ้สดงขอ้มูลอยา่งถูกตอ้งครบถว้นในสาระส าคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสด 
ของบริษทัและบริษทัย่อยแลว้  

(2)  บริษทัไดจ้ดัใหมี้ระบบการเปิดเผยขอ้มูลท่ีดี เพื่อใหแ้น่ใจวา่บริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูล 
ในส่วนท่ีเป็นสาระส าคญัทั้งของบริษทัและบริษทัย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแลว้ รวมทั้งควบคุมดูแล 
ใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว 

(3)  บริษทัไดจ้ดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบติัตาม 
ระบบดงักล่าว และบริษทัไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี     
ต่อผูส้อบบญัชีและกรรมการตรวจสอบของบริษทัแลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญั
ของระบบการควบคุมภายใน  รวมทั้งการกระท าท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัท ารายงานทางการเงิน 
ของบริษทัและบริษทัย่อย 

ในการน้ี เพื่อเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีบริษทั 
ไดรั้บรองความถูกตอ้งแลว้ บริษทัไดม้อบหมายให ้       เป็นผูล้งลายมือช่ือก ากบัเอกสารน้ี 
ไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ          ก ากบัไว ้บริษทัจะถือวา่ 
ไม่ใช่ขอ้มูลท่ีบริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้ 

                      ช่ือ             ต าแหน่ง                 ลายมือช่ือ** 
1.                                                                                             
2.                                                                                        
3.                                                                                             

                      ช่ือ             ต าแหน่ง                 ลายมือช่ือ 

ผูรั้บมอบอ านาจ                                                                                              

 
 ให้แนบเอกสารหลกัฐานประกอบดว้ย  ทั้งน้ี แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีน้ีเป็นขอ้มูลท่ีส าคญัท่ีผูล้งทุน 
  ใชป้ระกอบการตดัสินใจลงทนุ บริษทัจึงควรเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัพจิารณาก่อนท่ีจะส่งให้ส านกังาน 
** พร้อมทั้งประทบัตราบริษทั (ถา้มี)  
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 ทั้งน้ี มาตรา 89/20 *** แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  
ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 ก าหนดให้ 
กรรมการและผูบ้ริหารตอ้งร่วมกนัรับผิดต่อบุคคลท่ีซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัในความเสียหายใด ๆ  
อนัเกิดขึ้นเน่ืองจากการเปิดเผยขอ้มูลต่อผูถื้อหุ้นหรือประชาชนทัว่ไป โดยแสดงขอ้ความท่ีเป็นเทจ็ในสาระส าคญั
หรือปกปิดขอ้ความจริงท่ีควรบอกให้แจง้ในสาระส าคญัในกรณีของงบการเงินและรายงานเก่ียวกบัฐานะการเงิน
และผลการด าเนินงานของบริษทัหรือรายงานอ่ืนใดท่ีต้องเปิดเผยตามมาตรา 56 หรือมาตรา 199 โดยมิได้ 
จ ากดัความรับผิดไวเ้ฉพาะกรรมการและผูบ้ริหารท่ีลงลายมือช่ือรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูลในเอกสารดงักล่าว 
เท่านั้น  อยา่งไรก็ดี กรรมการหรือผูบ้ริหารซ่ึงสามารถพิสูจน์ไดว้่าโดยต าแหน่งหนา้ท่ีตนไม่อาจล่วงรู้ถึงความแทจ้ริง 
ของขอ้มูลหรือการขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้นั้น ยอ่มไม่มีความรับผิดตามมาตรา 89/20 
 
  หมายเหตุ  *** ใชบ้งัคบักบับริษทัท่ีอยูภ่ายใตบ้งัคบัของหมวด 3/1 แห่งพระราชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 เท่านั้น 
 

หมายเหตุ  : แบบ 56-1 ทา้ยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ.   /2561 เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และ
วิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์ 
(ฉบบัท่ี   ) ลงวนัท่ี    ธนัวาคม พ.ศ. 2561 ยงัคงสาระส าคญัส่วนใหญ่ตามแบบ 56-1 ฉบบัเดิม แต่ไดป้รับปรุงให้
บริษทัเปิดเผยรายละเอียดขอ้มูลเพิ่มเติมดงัต่อไปน้ี  (1) ขอ้มูลส าคญัอ่ืนในกรณีบริษทัท่ีมีการออกและเสนอขาย 
ตราสารหน้ีต่อประชาชนทัว่ไป  (2) การเปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหาร ก าหนดใหเ้ปิดเผยนโยบาย
และวิธีการก าหนดค่าตอบแทนและโครงสร้างค่าตอบแทนเพิ่มเติม  (3) งบการเงินก าหนดใหเ้ปิดเผยงบการเงิน  
3 ปียอ้นหลงั และตอ้งตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีท่ีส านกังานให้ความเห็นชอบ แต่หากบริษทัจดทะเบียนใด 
ยงัมีงบการเงินดงักล่าวไม่ครบ 3 ปี ทยอยเปิดเผยขอ้มูลเท่าท่ีมีไปก่อนจนครบ 3 ปียอ้นหลงัในท่ีสุด  (4) รายการ
ระหวา่งกนัก าหนดใหเ้ปิดเผยขอ้มูลยอ้นหลงั 3 ปี แต่ใหบ้ริษทัจดทะเบียนมีทางเลือกไม่ตอ้งน าขอ้มูลยอ้นหลงั 
มาเปิดเผยทั้งหมด แต่ใชก้ารอา้งอิงใหผู้ล้งทุนสามารถดูขอ้มูลยอ้นหลงัจากรายงานของปีก่อนได ้ และ (5) 
ความสัมพนัธ์กบัสหภาพแรงงานก าหนดใหเ้ปิดเผยความสัมพนัธ์ระหวา่งผูบ้ริหารและสหภาพแรงงาน  
ตามท่ีปรากฏในขอ้ 6.2.2  ขอ้ 8.4  ขอ้ 8.5  ขอ้ 12  และขอ้ 13 ตามล าดบั 
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 เอกสารแนบ 1 
(แกไ้ขโดยประกาศ ทจ. 36/2561) 

 

รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ านาจควบคุม ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายใหรั้บผิดชอบสูงสุดในสายงานบญัชี 
และการเงิน ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายใหรั้บผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบญัชีและเลขานุการบริษทั 

 1.  ขอ้มูลของกรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ านาจควบคุม (ถา้มี) ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายใหรั้บผิดชอบสูงสุด 
ในสายงานบญัชีและการเงิน ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายใหรั้บผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบญัชี และ
เลขานุการบริษทั  
 1.1  ใหแ้สดงรายละเอียดของกรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ านาจควบคุม ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายให้
รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบญัชีและการเงิน ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายใหรั้บผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแล 
การท าบญัชีของบริษทั และเลขานุการบริษทั ดงัน้ี 
 (1)  ช่ือ-สกุล / ต าแหน่ง / วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง / อาย ุ
 (2)  คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวติัอบรม 
 (3)  สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั (%)  
 (4)  ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการและผูบ้ริหาร  
 (5)  ประสบการณ์ท างาน โดยใหร้ะบุช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกิจ 

 1.2  ใหอ้ธิบายหนา้ท่ีความรับผิดชอบของเลขานุการบริษทัดว้ย 

 1.3  กรณีเป็นบริษทัท่ีประกอบธุรกิจหลกัโดยการถือหุน้ในบริษทัอ่ืน (holding company)  
ใหแ้สดงรายช่ือกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ยท่ีเป็นบริษทัท่ีประกอบธุรกิจหลกั   
ทั้งน้ี หากเป็น holding company ซ่ึงมีการบริหารจดัการแต่ละกลุ่มธุรกิจโดยบริษทัยอ่ยท่ีเป็นศูนยก์ลาง ใหแ้สดง
รายช่ือกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัท่ีเป็นศูนยก์ลาง บริษทัยอ่ยท่ีประกอบธุรกิจหลกั 
แต่ไม่ไดอ้ยูภ่ายใตบ้ริษทัท่ีเป็นศูนยก์ลาง และบริษทัยอ่ยภายในกลุ่มของบริษทัท่ีเป็นศูนยก์ลางซ่ึงขนาดของ
บริษทัดงักล่าวมีนยัส าคญัเม่ือเทียบกบัขนาดของ holding company โดยมีรายละเอียดเช่นเดียวกบัขอ้มูลในขอ้ 1.1 
นอกจากน้ี ใหร้ะบุใหช้ดัเจนดว้ยวา่ กรรมการ ผูบ้ริหาร และผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัดงักล่าวรายใดเป็น
บุคคลท่ีคณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัส่งเขา้เป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัดงักล่าว 
 หมายเหตุ 
 (1)  ส าหรับต าแหน่งกรรมการ ใหร้ะบุประเภทของกรรมการดว้ย เช่น กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม
ผกูพนับริษทัตามท่ีก าหนดในหนงัสือรับรอง  ส าหรับผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายใหรั้บผิดชอบสูงสุดในสายงานบญัชี
และการเงิน และผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายใหรั้บผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบญัชี ใหร้ะบุวา่เป็นผูท่ี้
ไดรั้บมอบหมายใหรั้บผิดชอบสูงสุดในสายงานบญัชีและการเงิน และผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายให้รับผดิชอบโดยตรง
ในการควบคุมดูแลการท าบญัชี แลว้แต่กรณีดว้ย  นอกจากน้ี ส าหรับเลขานุการบริษทั หากเป็นการใชบ้ริการ
หน่วยงานภายนอกบริษทั (outsource) (อาจเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลก็ได)้ ใหร้ะบุช่ือของนิติบุคคลหรือบุคคลท่ี
บริษทัแต่งตั้งใหป้ฏิบติังานเป็นเลขานุการบริษทั พร้อมกบัช่ือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากนิติบุคคลท่ีสังกดันั้น
ใหป้ฏิบติังานดงักล่าวและต าแหน่งของบุคคลในนิติบุคคลท่ีสังกดัดว้ย 
 (2)  ใหร้ะบุคุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด โดยระบุวิชาเอก วิชาโท ช่ือคณะและสถาบนัการศึกษาของ
กรรมการ ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายใหรั้บผิดชอบสูงสุดในสายงานบญัชีและการเงิน ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายใหรั้บผิดชอบ
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โดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบญัชี และเลขานุการบริษทั โดยใหร้ะบุคุณวุฒิทางการศึกษา รวมถึงวุฒิบตัร
หรือประกาศนียบตัรท่ีเก่ียวขอ้ง และหากจบการศึกษาสูงกวา่หรือเทียบเท่าปริญญาตรี ใหเ้ปิดเผยคุณวุฒิ 
ทางการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป  รวมถึงประวติัการอบรมโดยใหเ้ปิดเผยสถาบนัท่ีให้การอบรมและ 
หลกัสูตรการอบรม ดงัน้ี 
 -  ส าหรับกรรมการใหเ้ปิดเผยประวติัการอบรมเก่ียวกบับทบาทหนา้ท่ีและทกัษะของการเป็น
กรรมการ (เช่น การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)) 
 -  ส าหรับผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายใหรั้บผิดชอบสูงสุดในสายงานบญัชีและการเงินใหเ้ปิดเผยประวติั
การอบรมหลกัสูตรการเตรียมความพร้อมทางบญัชีและการเงิน (orientation) และการพฒันาความรู้ต่อเน่ือง 
ดา้นบญัชี และส าหรับผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายใหรั้บผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบญัชีใหเ้ปิดเผย
ประวติัการอบรมการพฒันาความรู้ต่อเน่ืองดา้นบญัชี โดยใหเ้ปิดเผยจ านวนชัว่โมงท่ีมีเน้ือหาเก่ียวขอ้งกบั 
ดา้นบญัชีเพิ่มเติมดว้ย ในกรณีท่ีเป็นหลกัสูตรท่ีจดัอบรมเป็นการภายใน (in-house training) ใหร้ะบุความเห็น
ของคณะกรรมการตรวจสอบว่า หลกัสูตรมีความสอดคลอ้งและเป็นประโยชน์ต่อบริษทัและจ านวนชัว่โมง
อบรมของหลกัสูตรดงักล่าวเป็นไปตามท่ีส านกังานก าหนดหรือไม่ อยา่งไร  นอกจากน้ี ส าหรับผูท่ี้ไดรั้บ
มอบหมายใหรั้บผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบญัชีใหเ้ปิดเผยวา่ เป็นผูท้  าบญัชีท่ีมีคุณสมบติั 
และเง่ือนไขของการเป็นผูท้  าบญัชีตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ดว้ย 
 -  ส าหรับเลขานุการบริษทัใหเ้ปิดเผยประวติัการอบรมเก่ียวกบับทบาทหนา้ท่ีและความรู้พื้นฐาน
ของเลขานุการบริษทั (เช่น การอบรมจากชมรมเลขานุการบริษทัไทย)  
 (3)  ใหร้ะบุการถือหุน้ทั้งทางตรงและทางออ้ม โดยนบัรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุ 
นิติภาวะของบุคคลดงักล่าว  รวมถึงหุน้ท่ีมีบุคคลอ่ืนใดถือหลกัทรัพยไ์วแ้ทนกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูมี้อ านาจ
ควบคุม คู่สมรสหรือบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดงักล่าวดว้ย  ทั้งน้ี ใหร้ะบุจ านวนหุ้นทางออ้ม และ
จ านวนหุน้ท่ีมีบุคคลอ่ืนถือหุน้ไวแ้ทนแยกต่างหากจากกรณีถือหุน้เองโดยตรงดว้ย   
 (4)  ใหร้ะบุถึงความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการและผูบ้ริหารดว้ยกนั โดยความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต ความสัมพนัธ์โดยการสมรสและความสัมพนัธ์โดยการ 
จดทะเบียนตามกฎหมาย  ทั้งน้ี ใหร้ะบุเฉพาะความสัมพนัธ์ล าดบั บิดา มารดา คู่สมรส บุตร พี่นอ้ง ลุง ป้า นา้ อา 
รวมทั้งคู่สมรส และบุตรของบุคคลดงักล่าว 
 (5)  ใหร้ะบุประสบการณ์ของกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูมี้อ านาจควบคุม ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายใหรั้บผิดชอบ 
สูงสุดในสายงานบญัชีและการเงิน และผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบญัชี 
อยา่งนอ้ยดงัน้ี 
 (ก)  ประสบการณ์ท างานท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัและ/หรือบริษทัยอ่ย แลว้แต่กรณี   
อยา่งนอ้ยในระยะ 5 ปียอ้นหลงั  ทั้งน้ี ส าหรับผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายใหรั้บผิดชอบสูงสุดในสายงานบญัชีและ
การเงิน และผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายใหรั้บผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบญัชีใหเ้ปิดเผยประสบการณ์
ท างานดา้นบญัชีหรือการเงิน หรือดา้นใด ๆ แลว้แต่กรณี โดยประสบการณ์ท างานท่ีเก่ียวขอ้งกบัดา้นบญัชี 
หรือการเงินภายในระยะ 5 ปียอ้นหลงั หรือประสบการณ์ท างานใด ๆ ท่ีมีประโยชน์โดยตรงต่อการด าเนินกิจการ
ภายในระยะ 7 ปียอ้นหลงั ในกรณีท่ีเป็นประสบการณ์ท างานของผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายใหรั้บผิดชอบสูงสุด 
ในสายงานบญัชีและการเงินเป็นประสบการณ์ท างานดา้นใด ๆ ใหร้ะบุความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบวา่ 
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ประสบการณ์ดงักล่าวเป็นประสบการณ์ท างานท่ีเป็นประโยชน์โดยตรงตอ่การด าเนินกิจการและระยะเวลา 
การท างานดงักล่าวเป็นไปตามท่ีประกาศก าหนดหรือไม่ อยา่งไร 
 (ข)  หากมีการด ารงต าแหน่งใด ๆ ในปีท่ีผา่นมาท่ีไดรั้บค่าตอบแทนในกิจการหรือองคก์รอ่ืนท่ีมี
วตัถุประสงคห์ลกัในการแสวงหาก าไร โดยการด ารงต าแหน่งดงักล่าวกระทบกบัการอุทิศเวลาอยา่งมีนยัส าคญั
ใหก้บับริษทั เช่น การด ารงต าแหน่งท่ีมีลกัษณะประจ าหรือต่อเน่ือง เป็นตน้  ทั้งน้ี ใหร้ะบุช่ือกิจการ องคก์ร 
และต าแหน่งไวด้ว้ย  และใหเ้ปิดเผยต าแหน่งหรืออาชีพหลกัดว้ย (ถา้มี) (ในกรณีเป็นการด ารงต าแหน่ง 
ในหลายบริษทัท่ีเป็นบริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ยกนัในกลุ่ม อาจเปิดเผยเป็นกลุ่มบริษทั พร้อมทั้งระบุจ านวน 
ไวด้ว้ยก็ได)้  ในกรณีท่ีผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายใหรั้บรับผิดชอบสูงสุดในสายงานบญัชีและการเงิน และผูท่ี้ไดรั้บ
มอบหมายใหรั้บผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบญัชี ซ่ึงไม่ไดเ้ป็นกรรมการ ผูบ้ริหารไม่ต้องเปิดเผย
ขอ้มูลขา้งตน้ 
 (ค)  กรณีท่ีกรรมการอิสระของบริษทัด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย 
หรือบริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั ใหร้ะบุไวด้ว้ย 

2.  ในกรณีท่ีกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูมี้อ านาจควบคุมรายใดด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหาร 
ในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งหลายบริษทั ใหแ้สดงขอ้มูลการด ารงต าแหน่งของกรรมการ 
ผูบ้ริหาร และผูมี้อ านาจควบคุม ตามตารางดงัน้ี 

 

รายช่ือบริษทั บริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัที่เก่ียวขอ้ง 
รายช่ือ  1 2 3 1 2 3 1 2 3 

ตวัอยา่ง 
นาย ก. 
นาย ข. 

 
// 
/ 

 
X 

 
 
/ 

 
/ 

 
 
/ 

 
 
/ 

 
 
/ 

 
X 

  

หมายเหตุ  
1. / = กรรมการ   X = ประธานกรรมการ // = กรรมการบริหาร 
2. บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ใหห้มายถึง นิยามนิติบุคคลของบคุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของประกาศน้ี 

3.  ประวติักรรมการ ผูบ้ริหาร และผูมี้อ านาจควบคุม 
 ใหบ้ริษทัเปิดเผยขอ้มูลประวติัการถูกลงโทษของกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูมี้อ านาจควบคุม 
ในช่วง 5 ปีท่ีผา่นมา เน่ืองจากการกระท าความผิดตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
พ.ศ. 2535  หรือพระราชบญัญติัสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ พ.ศ. 2546  ทั้งน้ี เฉพาะความผิดในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
 (1)  การกระท าการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออยา่งร้ายแรง 
                    (2)  การเปิดเผย หรือเผยแพร่ขอ้มูล หรือขอ้ความอนัเป็นเทจ็ท่ีอาจท าใหส้ าคญัผิด หรือปกปิด
ขอ้ความจริงท่ีควรบอกใหแ้จง้ในสาระส าคญัซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจของผูถื้อหุ้น ผูล้งทุน หรือ 
ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
 (3)  การกระท าอนัไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผูล้งทุนในการซ้ือขายหลกัทรัพยห์รือสัญญา 
ซ้ือขายล่วงหนา้ หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนบัสนุนการกระท าดงักล่าว 
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หมายเหตุ  : 1. เอกสารแนบ 1 ของแบบ 56-1 ทา้ยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 38/2559   
เร่ือง  หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
ของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 8) ลงวนัท่ี 6 กนัยายน พ.ศ. 2559 ยงัคงสาระส าคญัส่วนใหญ่ตาม 
เอกสารแนบ 1 ฉบบัเดิม แต่ไดป้รับปรุงให้บริษทัสามารถเปิดเผยรายละเอียดขอ้มูลเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร  
ผูมี้อ านาจควบคุม และเลขานุการบริษทั ใหค้รบถว้นตามท่ีก าหนดโดยไม่จ ากดัรูปแบบของการเปิดเผย  
รวมทั้งปรับปรุงการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการด ารงต าแหน่งของกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูมี้อ านาจควบคุม  
ใหค้รอบคลุมถึงการด ารงต าแหน่งใด ๆ ในปีท่ีผา่นมาในกิจการหรือองคก์รอ่ืนท่ีมีลกัษณะตามหมายเหตุ (5) (ข) 

2. เอกสารแนบ 1 ของแบบ 56-1 ทา้ยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 36/2561   
เร่ือง  หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
ของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 12) ลงวนัท่ี 18 เมษายน พ.ศ. 2561 ยงัคงสาระส าคญัส่วนใหญ่ตาม 
เอกสารแนบ 1 ฉบบัเดิม แต่ไดป้รับปรุงให้บริษทัเปิดเผยรายละเอียดขอ้มูลเก่ียวกบัผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย 
ใหรั้บผิดชอบสูงสุดในสายงานบญัชีและการเงิน และผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายใหรั้บผิดชอบโดยตรงในการควบคุม 
ดูแลการท าบญัชีตามขอ้ 1 หมายเหตุขอ้ (1) (2) (5) (ก) (ข) 
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 เอกสารแนบ 2 
 
รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบริษทัยอ่ย 
 

ใหแ้สดงรายช่ือกรรมการของบริษทัยอ่ยตามตาราง ดงัน้ี 
 
รายช่ือบริษทัยอ่ย 

รายช่ือกรรมการ 
บริษทั …. บริษทั …. บริษทั …. 

ตวัอยา่ง    
นาย ก. // / / 
นาย ข. / X  
 หมายเหต ุ

1. / = กรรมการ   X = ประธานกรรมการ // = กรรมการบริหาร 
 2.  บริษทัยอ่ย ใหห้มายถึง บริษทัยอ่ยท่ีมีนยัส าคญั เช่น มีรายไดเ้กินกว่าร้อยละ 10 ของรายไดร้วม 
ตามงบก าไรขาดทนุรวมของปีบญัชีล่าสุด 
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  เอกสารแนบ 3 
 
รายละเอียดเก่ียวกบัหัวหนา้งานตรวจสอบภายในและหวัหนา้งานก ากบัดูแลการปฏิบติังานของบริษทั 
 

 ใหแ้สดงรายละเอียดของหัวหนา้งานตรวจสอบภายใน และหัวหนา้งานก ากบัดูแลการปฏิบติังาน 
ของบริษทั (ถา้มี) โดยใหมี้สาระส าคญัในเร่ืองดงัต่อไปน้ี  

1. กรณีเป็นพนกังานภายในบริษทั 
 (1)  ใหร้ะบุรายละเอียดเก่ียวกบัช่ือของบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากบริษทัให้ปฏิบติังาน 

เป็นหวัหนา้งานตรวจสอบภายในหรือหวัหนา้งานก ากบัดูแลการปฏิบติังานของบริษทั และต าแหน่ง  
  (2)  คุณวุฒิทางการศึกษา โดยให้รวมถึงวุฒิบตัร หรือประกาศนียบตัรท่ีเก่ียวขอ้งด้วย   
หากจบการศึกษาสูงกวา่หรือเทียบเท่าปริญญาตรี ใหเ้ปิดเผยคุณวุฒิทางการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป 
  (3)  ประสบการณ์การท างาน และการฝึกอบรมท่ีเก่ียวขอ้ง  
  (4)  ส าหรับหวัหนา้งานก ากบัดูแลการปฏิบติังาน ใหร้ะบหุนา้ท่ีความรับผิดชอบดว้ย 

2. กรณีใชบ้ริการหน่วยงานภายนอก (outsource) 
  (1)  ใหร้ะบุรายละเอียดเก่ียวกบัช่ือของนิติบุคคลหรือบคุคลท่ีไดรั้บแต่งตั้งจากบริษทัใหป้ฏิบติังาน 
เป็นหวัหนา้งานตรวจสอบภายในหรือหวัหนา้งานก ากบัดูแลการปฏิบติังานของบริษทั แลว้แต่กรณี 
  (2)  ใหร้ะบุช่ือของบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากนิติบุคคลท่ีสังกดัใหป้ฏิบติังานเป็นหัวหนา้งาน 
ตรวจสอบภายในหรือหวัหนา้งานก ากบัดูแลการปฏิบติังานของบริษทั แลว้แต่กรณี  และต าแหน่งในนิติบุคคล 
ท่ีสังกดั  พร้อมทั้งแสดงรายละเอียดของบุคคลดงักล่าวตามแนวทางท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 1 ขา้งตน้ดว้ย  
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  เอกสารแนบ 4 
 

รายละเอียดเก่ียวกบัรายการประเมินราคาทรัพยสิ์น 
 
 กรณีท่ีบริษทัมีการแสดงหรือประสงคจ์ะเปิดเผยราคาประเมินในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี  
เช่น การแสดงราคาประเมินประกอบการท ารายการระหวา่งกนั บริษทัมีการปรับโครงสร้างการด าเนินธุรกิจ  
อนัเป็นผลให้มีการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นและประสงค์จะเปิดเผยราคาประเมินท่ีเก่ียวขอ้ง  
บริษทัมีการตีราคาทรัพยสิ์นใหม่ในระหวา่งรอบระยะเวลาบญัชี เป็นตน้  ใหบ้ริษทัแสดงรายละเอียดของ 
ขอ้มูลการประเมินราคาดงักล่าวโดยมีสาระส าคญัในเร่ือง ดงัน้ี 

(1)  ทรัพยสิ์นท่ีมีการประเมินราคาและราคาประเมิน ซ่ึงจดัท าขึ้นล่วงหนา้ก่อนการท ารายการนั้น 
ไม่เกิน 6 เดือน 

(2)  ช่ือผูท่ี้ท าหนา้ท่ีประเมินราคาทรัพยสิ์น ซ่ึงไดแ้ก่ ท่ีปรึกษาทางการเงินหรือบริษทัประเมิน 
มูลค่าทรัพยสิ์นในตลาดทุนท่ีอยู่ในบญัชีรายช่ือท่ีส านักงานให้ความเห็นชอบ หรือผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้น 
ท่ีส านกังานใหก้ารยอมรับ แลว้แต่กรณี 

(3)  ช่ือผูค้วบคุมการปฏิบติังานหรือผูป้ระเมินหลกั แลว้แต่กรณี ท่ีเป็นผูล้งลายมือช่ือในรายงาน 
ซ่ึงตอ้งอยู่ในบญัชีรายช่ือท่ีส านักงานให้ความเห็นชอบ  ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูท่ี้ท าหนา้ท่ีประเมินราคาทรัพยสิ์น 
เป็นท่ีปรึกษาทางการเงินหรือเป็นบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นในตลาดทุน 

(4)  วตัถุประสงคก์ารประเมินราคาทรัพยสิ์น ซ่ึงตอ้งเป็นไปเพื่อวตัถุประสงคส์าธารณะในกรณีท่ีเป็น
รายงานประเมินราคาทรัพยสิ์นท่ีจดัท าโดยบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นในตลาดทุน หรือมีค ายนิยอมของผูท่ี้ 
ท าหนา้ท่ีประเมินราคาทรัพยสิ์นใหเ้ผยแพร่ความเห็นนั้นได ้ในกรณีท่ีเป็นรายงานประเมินราคาทรัพยสิ์น 
ท่ีจดัท าโดยท่ีปรึกษาทางการเงินหรือผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้น 
 (5)  วนัท่ีในรายงานประเมินราคาทรัพยสิ์น 
 


	(1)  การประเมินความเสี่ยงของธุรกิจ เพื่อระบุการดำเนินงานของบริษัทหรือบริษัทย่อย  ที่มีความเสี่ยงว่าอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

