แบบ 56-1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี
สิ้นสุดวันที่.................................................
(วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี)
บริษัท.......................................................................................................

หมายเหตุ
(1) แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) นี้ เป็นข้อมูลขั้นตาทีบริษัททีออกหลักทรัพย์ (“บริษัท”)
ต้องเปิดเผย โดยขอให้บริษัทพิจารณาข้อแนะนา คู่มือการจัดทา หรือแบบสอบทานการเปิดเผยข้อมูล
ในแบบ 56-1 ทีจัดไว้บนเว็บไซต์ของสานักงาน เพือประกอบการจัดทาด้วย
(2) หัวข้อทีแก้ไขประกอบด้วย
ลาดับหัวข้อ
วันทีมีผลใช้บังคับ
6.2.2 ข้อมูลสาคัญอืนในกรณีบริษัททีมีการออกและเสนอขายตราสารหนี้
1 เมษายน 2562
ต่อประชาชนทัวไป
8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
สาหรับปีสิ้นสุด
8.5 บุคลากร
31 ธันวาคม 2562
12. รายการระหว่างกัน
เป็นต้นไป
13. ข้อมูลสาคัญทางการเงิน

สารบัญ
หน้า
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
3. ปัจจัยความเสียง
4. ทรัพย์สินทีใช้ในการประกอบธุรกิจ
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย
6. ข้อมูลทัวไปและข้อมูลสาคัญอืน
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
8. โครงสร้างการจัดการ
9. การกากับดูแลกิจการ
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสียง
12. รายการระหว่างกัน
ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
13. ข้อมูลทางการเงินทีสาคัญ
14. การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ายจัดการ
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
เอกสารแนบ
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกียวกับกรรมการของบริษัทย่อย
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกียวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกากับดูแล
การปฏิบัติงานของบริษัท (compliance)
เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกียวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

-3ส่วนที่ 1
การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
ให้อธิบายภาพรวมทีมาและลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท หรือกลุ่มบริษัท
ซึงประกอบด้วยบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ทีดาเนินงานอยู่ในปัจจุบัน หรือกาลังจะดาเนินงานแล้วแต่กรณี
โดยให้อธิบายในประเด็นดังต่อไปนี้ด้วย
1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือกลยุทธ์ในการดาเนินงานของบริษัทหรือกลุ่มบริษัท
ในภาพรวม ตามทีคณะกรรมการบริษัทกาหนด (ถ้ามี) โดยอธิบายเท่าทีบริษัทเห็นว่าเหมาะสม เพือให้ผู้ลงทุน
เข้าใจ และใช้เป็นแนวทางในการติดตามทิศทางการดาเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคตต่อไป
1.2 การเปลียนแปลงและพัฒนาการทีสาคัญ
ให้อธิบายการเปลียนแปลงและพัฒนาการทีสาคัญเกียวกับการเปลียนแปลงอานาจในการ
ควบคุมบริษัท และลักษณะการประกอบธุรกิจในปีทีผ่านมาโดยสังเขป ทั้งนี้ หากบริษัทมีการเปลียนแปลง
โครงสร้างการถือหุ้น การจัดการ หรือการประกอบธุรกิจอย่างมีนัยสาคัญ หรือมีเหตุการณ์สาคัญอืน (เช่น
การควบรวมกิจการ) ในช่วง 3 ปีทีผ่านมา ให้อธิบายการเปลียนแปลงในเรืองดังกล่าวด้วย
1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
ในกรณีทีบริษัทมีบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ให้แสดงข้อมูลต่อไปนี้
- ให้อธิบายนโยบายการแบ่งการดาเนินงานของบริษัทในกลุ่ม
- ให้แสดงข้อมูลแผนภาพโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท โดยให้ระบุสัดส่วน
การถือหุ้น และสัดส่วนของสิทธิออกเสียง (ในกรณีทีแตกต่างจากสัดส่วนการถือหุ้น) ไว้ด้วย และในกรณีที
การถือหุ้นในบริษัทย่ อยเป็ นการตกลงร่วมทุนกั บกลุ่ มธุร กิ จอืน ให้ระบุชื อและสัดส่วนการถื อหุ้ นของ
ผู้ร่วมทุนนั้นด้วย (หากมีบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมจานวนมาก อาจจัดรวมกันเป็นกลุ่มธุรกิจก็ได้)
- กรณีเป็นบริษัททีประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอืน (holding company)
ให้ระบุขนาดของบริษัททีประกอบธุรกิจหลัก และขนาดของบริษัทอืน โดยเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท
ตามหลักเกณฑ์ทีเกียวข้อง1 ทั้งนี้ หากสัดส่วนดังกล่าวไม่เป็นไปตามเกณฑ์ทีกาหนด ให้ระบุมาตรการและ
แนวทางแก้ไขเพือให้เป็นไปตามเกณฑ์ด้วย

1

ตามทีกาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นทีออกใหม่ และ
ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการพิจารณาขนาดของบริษทั ในส่วนทีเกียวกับ
การอนุญาตให้บริษัททีประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษทั อืน (holding company) เสนอขายหุ้นทีออกใหม่

-41.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่ 2
ในกรณีทีบริษัทหรือกลุ่มบริษัทเป็นบริษัทในเครือ หรือเป็นส่วนหนึงของกลุ่มธุรกิจ
ของผู้ถือหุ้นใหญ่ และโดยสภาพการดาเนินธุรกิจหลักของบริษัทอาจต้องสัมพันธ์ พึงพิง3 หรือแข่งขันกับ
ธุรกิจอืนในกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่อย่างมีนัยสาคัญ บริษัทควรอธิบายโครงสร้างหรือสถานภาพนั้น
รวมทั้งลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างกัน โดยควรแสดงแผนภาพโครงสร้างธุรกิจโดยรวมของ
ผู้ถือหุ้นใหญ่เท่าทีทาได้ด้วย พร้อมทั้งอธิบายเหตุผลและโอกาสหรือความจาเป็นทีต้องมีการพึงพิงหรือ
สนับสนุนระหว่างกัน รวมทั้งความสาคัญเชิงกลยุทธ์ (positioning) ของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทต่อกลุ่มธุรกิจ
ของผู้ถือหุ้นใหญ่ ในกรณีทีโครงสร้างธุรกิจของบริษัทหรือบริษัทในกลุ่มมีการแข่งขันกันอย่างมีนัยสาคัญ
ควรอธิบายให้ชัดเจนด้วยว่า บริษัทมีกลไกการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นให้ได้รับความเป็นธรรม หรือการบริหาร
จัดการบริษัทจะเป็นไปเพือประโยชน์ทีดีทีสุดของกิจการและผู้ถือหุ้นโดยรวมอย่างไร ทั้งนี้ เพือให้ผู้ลงทุน
เข้าใจภาพรวมการดาเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัท
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ในกรณีทีบริษัทมีสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจมากกว่า 1 สาย หรือ 1 กลุ่ม ให้ระบุสัดส่วนรายได้
จากแต่ละสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ โดยอย่างน้อยให้แสดงสัดส่วนรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ
ทีมีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 10 ของรายได้รวมตามงบกาไรขาดทุนรวมของปีบัญชีล่าสุด ตามตารางดังนี้ ทั้งนี้ ในกรณีที
หมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทได้แสดงผลการดาเนินงานของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ไว้ครบถ้วน
ตามมาตรฐานการบัญชีว่าด้วยการเสนอข้อมูลทางการเงินจาแนกตามส่วนงานแล้ว อาจอธิบายโครงสร้างรายได้
เฉพาะปีล่าสุดก็ได้ (เช่น บริษัทมีรายได้จากการประกอบธุรกิจ A ร้อยละ 65 และธุรกิจ B ร้อยละ 35 พร้อมทั้ง
อธิบายอ้างอิงถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินทีเกียวข้อง)
โครงสร้างรายได้1
สายผลิตภัณฑ์/กลุ่มธุรกิจ
สายผลิตภัณฑ์/กลุ่มธุรกิจที 1
สายผลิตภัณฑ์/กลุ่มธุรกิจที 2
สายผลิตภัณฑ์/กลุ่มธุรกิจที 3
รายได้อืน3 (ถ้ามี)
รวม

ดาเนินการ
โดย

% การถือหุ้น ปี 25..
ของบริษัท รายได้2

%

100

ปี 25..
รายได้2

%

ปี 25..
รายได้2

100

%

100

1

กรณีทีบริษัทได้ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนเป็นการทัวไป (Initial public offering) ในช่วง 1 หรือ 2 ปีทีผ่านมา
ให้แสดงตารางโครงสร้างรายได้เฉพาะในช่วง 1 หรือ 2 ปีทีผ่านมา แล้วแต่กรณี
2
รายได้ ให้รวมถึงส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสียจากการลงทุนด้วย
3
ให้อธิบายลักษณะและสัดส่วนของรายได้อืน ซึงหากรายได้อืนใดมีสัดส่วนทีมีนัยสาคัญ ให้อธิบายแยกออกมาด้วย
2

ไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลในหัวข้อนี้ก็ได้ หากเป็นกรณีทีการดาเนินธุรกิจหลักของบริษัท มิได้มีความสัมพันธ์หรือเกียวข้องกับการดาเนิน
ธุรกิจอืนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่อย่างมีนัยสาคัญ หรือมีความสัมพันธ์กันแต่เพียงครั้งคราวเฉพาะธุรกรรม เช่น ใช้บริการโฆษณา กู้ยืมเงิน
เช่าทรัพย์สิน เป็นต้น
3
ตัวอย่างของความสัมพันธ์หรือพึงพิง เช่น การให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ทางเทคนิค หรือการจัดหาวัตถุดิบ การใช้ตรา
สินค้าร่วมกัน เป็นต้น

-5ให้อธิบายข้อมูลดังต่อไปนี้แยกตามแต่ละสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ
2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ให้อธิบายลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการเพือให้ผู้ลงทุนเข้าใจลักษณะธุรกิจของบริษัท
ในปีทีผ่านมา รวมถึงปัจจัยทีมีผลกระทบต่อโอกาสหรือข้อจากัดการประกอบธุรกิจ เช่น การได้รับใบอนุญาต
ให้ประกอบธุรกิจ สัมปทาน หรือการส่งเสริมการลงทุน เป็นต้น พร้อมทั้งอธิบายลักษณะสิทธิประโยชน์
ทีได้รับด้วย
กรณีบริษัทหรือบริษัทย่อยประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ให้อธิบายลักษณะ
โครงการที่มีนัยสาคัญ ทีกาลังดาเนินการอยู่ในปัจจุบันในแต่ละโครงการ เช่น ชือและทีตั้งโครงการ
ประเภทโครงการ กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย จานวนหน่วย พื้นทีขาย/เช่า มูลค่าโครงการ ความคืบหน้าการขาย
ความคืบหน้าการพัฒนาโครงการ
2.2 การตลาดและการแข่งขัน
(ก) ให้อธิบายนโยบายการตลาดของผลิตภัณฑ์หรือบริการทีสาคัญในปีทีผ่านมา
ซึงอาจอธิบายในเชิงเปรียบเทียบกับคู่แข่งในภาพรวม โดยไม่จาเป็นต้องเป็นข้อมูลเชิงตัวเลข ลักษณะลูกค้า
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย การจาหน่ายและช่องทางการจาหน่าย หากมีการส่งผลิตภัณฑ์ออกไปจาหน่ายต่างประเทศ
ให้ระบุสัดส่วนการจาหน่ายในประเทศต่อการส่งออกไปจาหน่ายต่างประเทศ ชือประเทศหรือกลุ่มประเทศ
ทีจาหน่ายผลิตภัณฑ์หรือบริการด้วย
(ข) ให้อธิบายสภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมในปีทีผ่านมา และแนวโน้มภาวะ
อุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต เช่น จานวนคู่แข่งโดยประมาณ ขนาดของบริษัทเมือเทียบกับ
คู่แข่ง สถานภาพและศักยภาพในการแข่งขันของบริษัท ชือคู่แข่ง (โดยทัวไปไม่จาเป็นต้องเปิดเผย เว้นแต่
ในกรณีทีในอุตสาหกรรมนี้มีคู่แข่งเพียงรายเดียว หรือน้อยรายทีเป็นผู้นาตลาด) เป็นต้น
2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
(ก) ให้อธิบายลักษณะการจัดให้ได้มาซึงผลิตภัณฑ์เพือจาหน่ายในปีทีผ่านมา เช่น
การผลิต (จานวนโรงงาน กาลังการผลิตรวม) การจัดหาวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์เพือจาหน่าย จานวนผู้จาหน่าย
วัตถุดิบ รวมทั้งสัดส่วนการซื้อวัตถุดิบในประเทศและต่างประเทศ (ในกรณีเป็นสถาบันการเงิน ให้อธิบาย
ในเรืองแหล่งทีมาของเงินทุน และการให้กู้ยืม)
(ข) หากกระบวนการผลิตหรือการกาจัดวัตถุดิบเหลือใช้มีผลกระทบต่อสิงแวดล้อม
ให้อธิบายการดาเนินการของบริษัทเพือลดผลกระทบในเรืองดังกล่าว และระบุว่าผลการปฏิบัติจริง
ในระยะ 3 ปีทีผ่านมาเป็นไปตามทีกฎหมายกาหนดหรือไม่ หากมีข้อพิพาทหรือถูกฟ้องร้องเกียวกับสิงแวดล้อม
ให้ระบุด้วย พร้อมทั้งอธิบายแนวทางการแก้ไขข้อพิพาทดังกล่าว
2.4 งานทียังไม่ได้ส่งมอบ (เฉพาะกรณีทีการประกอบธุรกิจมีลักษณะเป็นโครงการหรือ
ชิ้นงาน ซึงแต่ละโครงการหรือชิ้นงานมีมูลค่าสูง และใช้เวลานานในการส่งมอบงาน เช่น ธุรกิจก่อสร้าง
ธุรกิจต่อเรือ เป็นต้น)
ให้แสดงมูลค่างานทียังไม่ได้ส่งมอบ ณ วันหลังสุดทีเป็นไปได้ หากเป็นโครงการทีมี
มูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของรายได้รวมตามงบการเงินรวมของปีบัญชีล่าสุด ให้ระบุเป็นรายชิ้นทีคาดว่า
จะส่งมอบในแต่ละช่วงเวลา
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หมายเหตุ ในเรืองการระบุชือลูกค้าหรือผู้จัดจาหน่าย (supplier) ทีมีสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ 30
ของรายได้รวมในระยะ 3 ปีทีผ่านมา ซึงเดิมกาหนดให้เป็นข้อมูลทีต้องเปิดเผยนั้น ตามแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจาปีนี้ไม่บังคับให้ต้องระบุชือ แต่หากบริษัทมีการพึงพิงลูกค้าหรือผู้จัดจาหน่ายรายใดทีมีบทบาทสาคัญ
ต่อการอยู่รอดของบริษัท ก็ให้เปิดเผยเป็นปัจจัยความเสียง โดยหากมีสัดส่วนเกินร้อยละ 30 ของรายได้รวม
หรือยอดซื้อรวม ตามแต่กรณี ตามงบการเงินรวม ก็ให้ระบุจานวนราย ลักษณะความสัมพันธ์และประเภท
ของสินค้าทีซื้อขาย อย่างไรก็ดี หากบริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลเกียวกับชือลูกค้าหรือผู้จัดจาหน่ายให้แก่บุคคลอืน
เช่น ผู้ลงทุนหรือนักวิเคราะห์ด้านหลักทรัพย์หรือการลงทุน ก็ให้ระบุชือดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจาปีด้วย เพือให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลเท่าเทียมกันด้วย
3. ปัจจัยความเสี่ยง
ให้ระบุปัจจัยทีบริษัทเห็นว่า เป็นความเสียงทีมีนัยสาคัญ ซึงรวมถึง
- ความเสียงต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัท ให้ระบุและอธิบายปัจจัย
ทีฝ่ายจัดการเห็นว่า อาจทาให้เกิดความเสียงอย่างมีนัยสาคัญต่อการประกอบธุรกิจ การดาเนินงาน ฐานะการเงิน
และผลการดาเนินงาน หรือความดารงอยู่ของบริษัทหรือกลุ่มบริษัท
- ความเสียงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ ให้ระบุและอธิบายความเสียงทีอาจทาให้
ผู้ถือหลักทรัพย์ไม่ได้รับผลตอบแทน หรือสิทธิทีควรจะได้รับ หรือสูญเสียเงินลงทุนทั้งจานวนหรือบางส่วน
ในการเปิดเผยปัจจัยความเสียงข้างต้น ให้ระบุเฉพาะปัจจัยทีอาจมีผลกระทบต่อบริษัท
กลุ่มบริษัท หรือผู้ถือหลักทรัพย์โดยตรง ไม่ใช่ความเสียงสาหรับการประกอบธุรกิจหรือการลงทุนทัวไป
โดยให้อธิบายถึงลักษณะความเสียง เหตุการณ์ทีเป็นสาเหตุของความเสียง ผลกระทบทีอาจเกิดขึ้น
(ถ้าประเมินผลกระทบเป็นตัวเลขได้ให้ระบุด้วย) แนวโน้มหรือความเป็นไปได้ทีจะเกิดความเสียงดังกล่าว
นอกจากนี้ หากบริษัทมีมาตรการรองรับไว้เป็นการเฉพาะและสามารถลดความเสียงได้อย่างมีนัยสาคัญแล้ว
บริษัทอาจอธิบายเพิมเติมไว้ด้วยก็ได้
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
4.1 ให้อธิบายลักษณะสาคัญของทรัพย์สินถาวรหลักทีบริษัทและบริษัทย่อยใช้
ในการประกอบธุรกิจไม่ว่าจะมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้นหรือไม่ (เช่น ทีดิน อาคาร โรงงาน เครืองจักร
โดยอาจแสดงยอดรวมของทรัพย์สินประเภทเดียวกันไว้ด้วยกัน โดยไม่ต้องแยกแสดงเป็นเครืองจักรแต่ละเครือง
และไม่จาเป็นต้องแยกแสดงเป็นรายบริษัท) ลักษณะกรรมสิทธิ์ และหากมีการทาสัญญาเช่าทรัพย์สินระยะยาว
ให้สรุปสาระสาคัญของสัญญาด้วย (เฉพาะในเรืองระยะเวลาการเช่าทีเหลือ และหน้าทีหรือภาระผูกพัน
ของบริษัทตามสัญญานั้น (ถ้ามี)) ทั้งนี้ หากมีการใช้ทรัพย์สินใดเป็นหลักประกันการกู้ยืมเงิน ให้ระบุวงเงิน
ของภาระหลักประกันของทรัพย์สินนั้นด้วย
ในกรณีทีบริษัทหรือบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนทีสาคัญในการประกอบธุรกิจ
เช่น สิทธิบัตร สัมปทาน ลิขสิทธิ์ เครืองหมายการค้า ให้อธิบายลักษณะสาคัญ เงือนไข รวมทั้งผลต่อ
การดาเนินธุรกิจและอายุสิทธิดังกล่าว

-74.2 ให้อธิบายนโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (เช่น ธุรกิจทีบริษัทจะลงทุน)
4.3 ในกรณีทบริ
ี ษัทประสงค์จะเปิดเผยราคาประเมินทรัพย์สิน เช่น บริษัทมีการปรับ
โครงสร้างการดาเนินธุรกิจ อันเป็นผลให้มีการได้มาหรือจาหน่ายไปซึงทรัพย์สิน หรือมีการตีราคาทรัพย์สินใหม่
ในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชี ให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลเกียวกับทรัพย์สินทีมีการประเมินราคา และราคาประเมิน
พร้อมทั้งแนบข้อมูลเกียวกับการประเมินราคาทรัพย์สินดังกล่าวตามรายละเอียดทีปรากฏในเอกสารแนบด้วย
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย
ให้อธิบายโดยสังเขปถึงข้อพิพาททางกฎหมาย ซึงบริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่ความหรือ
คู่กรณี โดยทีคดีหรือข้อพิพาทยังไม่สิ้นสุด ทั้งนี้ ให้อธิบายเฉพาะ (1) คดีทีอาจมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์
ของบริษัทหรือบริษัทย่อยทีมีจานวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันสิ้นปีบัญชีล่าสุด ทั้งนี้ กรณีที
ส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ ให้อธิบายเฉพาะคดีทีมีจานวนสูงกว่าร้อยละ 10 ของสินทรัพย์หมุนเวียน ณ วันสิ้นปี
บัญชีล่าสุด (2) คดีทีกระทบต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัทหรือบริษัทย่อยอย่างมีนัยสาคัญ แต่ไม่สามารถ
ประเมินผลกระทบเป็นตัวเลขได้ และ (3) คดีทีมิได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัทหรือ
บริษัทย่อย โดยไม่ต้องอธิบายคดีทีเป็นส่วนหนึงของการประกอบธุรกิจปกติ เช่น การฟ้องบังคับชาระหนี้
จากลูกค้าในกรณีทีบริษัททีออกหลักทรัพย์เป็นสถาบันการเงิน เป็นต้น
ในการอธิบายข้อพิจารณาข้างต้น ให้ระบุถึงศาลทีกาลังพิจารณาคดี วันเริมคดี คู่ความ และมูลคดี
และความคืบหน้าของคดี และให้ระบุกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ทีเกียวข้องทีเป็นคู่ความกับบริษัทด้วย
6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสาคัญอื่น
6.1 ข้อมูลทัวไป
ให้เปิดเผยข้อมูลทัวไปของบริษัททีออกหลักทรัพย์ในเรืองดังต่อไปนี้
(1) ชือ สถานทีตั้งสานักงานใหญ่ ประเภทธุรกิจ เลขทะเบียนบริษัท โทรศัพท์
โทรสาร Home Page (ถ้ามี) จานวน และชนิดของหุ้นทีจาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท
(2) ชือ สถานทีตั้งสานักงานใหญ่ ประเภทธุรกิจ โทรศัพท์ โทรสาร จานวน และ
ชนิดของหุ้นทีจาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของนิติบุคคลทีบริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจานวนหุ้น
ทีจาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น
(3) ชือ สถานทีตั้ง โทรศัพท์ โทรสารของบุคคลอ้างอิงอืน ๆ เช่น นายทะเบียน
หลักทรัพย์ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ผู้สอบบัญชี ทีปรึกษากฎหมาย ทีปรึกษาหรือผู้จัดการภายใต้สัญญาการจัดการ
6.2 ข้อมูลสาคัญอืน
6.2.1 ให้ระบุข้อมูลอืนทีอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยสาคัญ
หากบริษัทเห็นว่า มีข้อมูลอืนทีจาเป็นซึงเป็นประโยชน์หรืออาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน
อย่างมีนัยสาคัญ หรือเพือความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ลงทุนทุกกลุ่ม โดยบริษัทยังคงมีหน้าที
และความรับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลให้ถูกต้อง และไม่ขาดข้อมูลทีควรต้องแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบ
เพือประกอบการตัดสินใจลงทุน

-86.2.2 กรณีบริษัทมีการออกและเสนอขายตราสารหนี้ต่อประชาชนทัวไป 4 ให้ระบุ
ข้อมูลเพิมเติม ดังนี้
(1) การใช้เงินทีได้จากการเสนอขายตราสารหนี้ครั้งที 5.....................
การใช้เงิน
1. เพือใช้ในการซื้อสินทรัพย์
หรือลงทุนในกิจการทีเกียวข้อง
กับการดาเนินธุรกิจปัจจุบนั
2. เพือใช้ในการซื้อสินทรัพย์
หรือลงทุนในกิจการทีไม่
เกียวข้องกับการดาเนินธุรกิจ
ปัจจุบนั

3. เพือชาระคืนเงินกู้ หรือหนี้
จากการออกตราสารหนี้

จานวนเงินที่ใช้
โดยประมาณ

ระยะเวลาที่ใช้เงิน
โดยประมาณ

รายละเอียด
- กรณีเป็นการซื้อสินทรัพย์ ให้อธิบาย
เกียวกับประเภทสินทรัพย์และจานวน
เงินทีใช้โดยประมาณ
- กรณีเป็นการลงทุนในกิจการ
ให้อธิบายลักษณะกิจการทีจะลงทุน
สถานะการลงทุน และจานวนเงิน
ทีใช้โดยประมาณ
ทั้งนี้ กรณีการซื้อสินทรัพย์ หรือลงทุน
ในกิจการทีไม่เกียวข้องกับการดาเนิน
ธุรกิจปัจจุบนั ให้อธิบายเหตุผลและ
ทีมาของการเข้าไปซื้อสินทรัพย์ หรือ
ลงทุนในกิจการดังกล่าวด้วย
- กรณีเป็นการชาระหนีท้ ีมีกับกลุม่
ทีปรึกษาทางการเงินหรือกลุ่มตัวกลาง
ในการเสนอขายหลักทรัพย์ ให้เปิดเผย
terms and conditions ของหนี้ดังกล่าว
เพิมเติมด้วย
- กรณีอืน ๆ ให้เปิดเผยอย่างน้อย
ในเรืองจานวนเงินและระยะเวลา
การใช้เงิน

4. กรณีอืน ๆ เช่น เงินทุนทีใช้
หมุนเวียนในกิจการ
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ยกเว้นสาหรับกรณีการเสนอขายหุ้นกู้ทีมีอนุพันธ์แฝงซึงออกตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที ทจ. 12/2559

การเปิดเผยข้อมูลเกียวกับการใช้เงินทีได้จากการเสนอขายตราสารหนี้ ให้ใช้ สาหรับบริษัททีเคยเปิดเผยข้อมูลวัตถุประสงค์การใช้เงิน
ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนีต้ ามตารางนี้แล้ว

-9หมายเหตุ :
1. ให้เปิดเผยประมาณการมูลค่าเงินทีใช้แยกแต่ละวัตถุประสงค์การใช้เงิน โดยอาจเปิดเผยข้อมูลในลักษณะเป็นช่วง
(range) ทีเหมาะสมได้ และให้เรียงลาดับการใช้เงินตามความสาคัญของวัตถุประสงค์แต่ละเรือง ทั้งนี้ หากเงินระดมทุน
ทีได้รับในครั้งนี้ไม่เพียงพอสาหรับวัตถุประสงค์การใช้เงินทีระบุไว้ ให้เปิดเผยแหล่งเงินทุนทีจะจัดหาเพิมเติมด้วย
2. หากเป็นการทารายการกับบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง ให้เปิดเผยเป็นรายการระหว่างกันทีจะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย
ทั้งนี้ แนวทางการเปิดเผยวัตถุประสงค์การใช้เงินให้เป็นไปตามคู่มอื การเปิดเผยข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายหลักทรัพย์ และข้อมูลประจาปี ที่กาหนดไว้บนเว็บไซต์ของสานักงาน

(2) กฎหมายทีใช้บังคับ6
ให้ระบุกฎหมายของประเทศทีใช้บังคับกับตราสารหนี้ (applicable law)

6

การเปิดเผยข้อมูลเกียวกับกฎหมายทีใช้บังคับ ให้ใช้สาหรับบริษัททีเคยเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวในแบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายตราสารหนี้แล้ว

- 10 ส่วนที่ 2
การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
7.1 จานวนทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ว
(1) บริษัทมีทุนจดทะเบียน
ล้านบาท เรียกชาระแล้ว
ล้านบาท
แบ่งเป็นหุ้นสามัญ
หุน้ หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้น (ถ้ามี) มูลค่าหุ้นละ
บาท
ในกรณีทีบริษัทมีหลักทรัพย์ไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อืน ให้ระบุชือ
ตลาดหลักทรัพย์ทีจดทะเบียนนั้นด้วย
(2) ในกรณีทีบริษัทมีหุ้นประเภทอืนทีมีสิทธิหรือเงือนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ เช่น
หุ้นบุริมสิทธิ ให้อธิบายลักษณะสาคัญของหลักทรัพย์ เช่น จานวน มูลค่า และสิทธิและเงือนไขทีแตกต่างจาก
หุ้นสามัญ เป็นต้น
7.2 ผู้ถือหุ้น
(1) รายชือผู้ถือหุ้นใหญ่
ให้ระบุรายชือกลุ่มผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้ พร้อมทั้งจานวนหุ้นทีถือและสัดส่วน
การถือหุ้นล่าสุด ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ทีเกียวข้องและผู้ถือหุ้นทีอยู่ภายใต้ผู้มีอานาจควบคุมเดียวกัน
เป็นกลุ่มเดียวกัน
(ก) กลุ่มผู้ถือหุ้นทีถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก
(ข) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทีโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกาหนดนโยบาย
การจัดการหรือการดาเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสาคัญ (เช่น มีการส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการทีมีอานาจจัดการ
(authorized director))
ในกรณีทีรายชือกลุ่มผู้ถือหุ้นทีปรากฏดังกล่าวข้างต้น ยังไม่แสดงถึงบุคคลทีเป็น
ผู้ถือหุ้นทีแท้จริง เช่น รายชือผูถ้ ือหุ้นทีแสดงไว้เป็น holding company หรือ nominee account ให้ระบุชือบุคคล
หรือกลุ่มบุคคลหลักทีเป็นผู้ถือหุ้นทีแท้จริง รวมทั้งธุรกิจหลักของบุคคลดังกล่าวด้วย เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควร
ทีทาให้ไม่อาจทราบผู้ถือหุ้นทีแท้จริงได้
(2) ในกรณีทีบริษัทมีการประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอืน (holding company)
ให้แสดงข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยทีเป็นบริษัททีประกอบธุรกิจหลักตามแนวทางทีกาหนดไว้ใน (1) ด้วย
ทั้งนี้ หากเป็นกรณีที holding company มีการประกอบธุรกิจหลากหลายประเภทธุรกิจ โดยมีบริษัททีเป็นศูนย์กลาง
ทาหน้าทีบริหารจัดการบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมในแต่ละกลุ่มธุรกิจ ให้แสดงข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัททีเป็น
ศูนย์กลาง บริษัทย่อยทีประกอบธุรกิจหลักแต่ไม่ได้อยู่ภายใต้บริษัททีเป็นศูนย์กลาง และบริษัทย่อยภายในกลุ่ม
ของบริษัททีเป็นศูนย์กลางซึงขนาดของบริษัทดังกล่าวมีนัยสาคัญเมือเทียบกับขนาดของ holding company ด้วย
(3) ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ (shareholders’ agreement)
ในกรณีทีกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่มีข้อตกลงระหว่างกัน ในเรืองทีมีผลกระทบต่อการออก
และเสนอขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานของบริษัท โดยข้อตกลงดังกล่าวมีบริษัทร่วมลงนามด้วย ให้ระบุ
พร้อมทั้งอธิบายสาระสาคัญทีมีผลต่อการดาเนินงานของบริษัท

- 11 7.3 การออกหลักทรัพย์อืน
(1) กรณีทีบริษัทมีหลักทรัพย์แปลงสภาพ เช่น ใบสาคัญแสดงสิทธิทีจะซื้อหุ้น หุ้นกู้
แปลงสภาพ ให้อธิบายลักษณะสาคัญของหลักทรัพย์ เช่น ประเภท อายุ อัตราดอกเบี้ย อัตราและราคาแปลงสภาพ
จานวนหุ้นทีออกเพือรองรับการแปลงสภาพ จานวนและมูลค่าทีเสนอขาย จานวนและมูลค่าทียังไม่ได้ใช้
สิทธิแปลงสภาพ จานวนและมูลค่าทียังไม่ได้ไถ่ถอน วันครบกาหนดไถ่ถอน หลักประกัน และเงือนไขอืนทีเป็น
สาระสาคัญ เช่น การให้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนครบกาหนด (put option และ call option) เป็นต้น
(2) กรณีทีบริษัทมี หลักทรัพย์ทีเป็นตราสารหนี้ เช่น หุ้นกู้ ตั๋วเงิน ให้อธิบายลักษณะ
สาคัญของหลักทรัพย์ ดังกล่าว เช่น ประเภทหุ้นกู้ หรือตั๋วเงิน จานวนและมูลค่าทียังไม่ได้ไถ่ถอน วันครบ
กาหนดไถ่ถอน หลักประกัน เงือนไขอืนทีเป็นสาระสาคัญ เช่น การให้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้หรือตั๋วเงินก่อนครบ
กาหนด (put option และ call option) เงือนไขในการกู้ยมื เงิน เป็นต้น และการจัดอันดับความน่าเชือถือ
ครั้งหลังสุดของหุ้นกู้หรือตั๋วเงิน ผู้ออกหุ้นกู้หรือตั๋วเงิน หรือผู้ค้าประกันการชาระหนี้ตามตราสาร แล้วแต่กรณี
ในกรณีบริษัททีออกหลักทรัพย์มีหน้าทียืนแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี
(แบบ 56-1) นีอ้ ันเนืองจากการออกตราสารหนี้ด้วย และตราสารหนี้นั้นมีผู้ค้าประกันการชาระหนี้ ให้แนบข้อมูล
เกียวกับผู้ค้าประกันซึงเป็นข้อมูลทีอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน ซึงรวมถึงลักษณะการประกอบ
ธุรกิจ ข้อมูลทางการเงินทีสาคัญทีแสดงถึงฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน อันดับความน่าเชือถือของ
ผู้ค้าประกันครั้งหลังสุด (ถ้ามี) ด้วย ทั้งนี้ หากผู้ค้าประกันดังกล่าวเป็นบริษัททีมีหน้าทียืนแบบ 56-1 ให้อ้างอิง
ไปยังแบบ 56-1 ของผู้ค้าประกันทีจัดไว้ทีเว็บไซต์ของสานักงานได้
7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ให้ระบุนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัททีจะจ่ายให้ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนโยบาย
ทีบริษัทย่อยจะจ่ายเงินปันผลให้บริษัทด้วย
8. โครงสร้างการจัดการ
8.1 คณะกรรมการบริษัท
ให้ระบุรายชือของกรรมการและผู้มีอานาจควบคุมบริษัท (ถ้ามี) และหากกรรมการรายใด
เป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการในชุดอืนใดของบริษัท ให้ระบุให้ชัดเจน นอกจากนี้
ให้ระบุจานวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ และจานวนครั้งทีกรรมการแต่ละรายเข้าประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ในปีทีผ่านมา
ในกรณีทีเป็นบริษัททีประกอบกิจการโดยการถือหุ้นในบริษัทอืน (holding company)
ให้ระบุข้อมูลของกรรมการและผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทย่อยทีเป็นบริษัททีประกอบธุรกิจหลัก ตามแนวทาง
ข้างต้นด้วย ทั้งนี้ หากเป็นกรณีที holding company มีการประกอบธุรกิจหลากหลายประเภทธุรกิจ โดยมีบริษัท
ทีเป็นศูนย์กลางทาหน้าทีบริหารจัดการบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมในแต่ละกลุ่มธุรกิจ ให้ระบุข้อมูลของกรรมการ
และผู้มีอานาจควบคุมของบริษัททีเป็นศูนย์กลาง บริษัทย่อยทีประกอบธุรกิจหลักแต่ไม่ได้อยู่ภายใต้บริษัท
ทีเป็นศูนย์กลาง และบริษัทย่อยภายในกลุ่มของบริษัททีเป็นศูนย์กลางซึงขนาดของบริษัทดังกล่าวมีนัยสาคัญ
เมือเทียบกับขนาดของ holding company ด้วย

- 12 ทั้งนี้ ให้แนบข้อมูลของกรรมการและผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทและบริษัทย่อย
ทีเป็นบริษทั ทีประกอบธุรกิจหลัก หรือบริษัททีเป็นศูนย์กลาง บริษัทย่อยทีประกอบธุรกิจหลักแต่ไม่ได้อยู่
ภายใต้บริษัททีเป็นศูนย์กลาง และบริษัทย่อยภายในกลุ่มของบริษัททีเป็นศูนย์กลางซึงขนาดของบริษัทดังกล่าว
มีนัยสาคัญเมือเทียบกับขนาดของ holding company (แล้วแต่กรณี) ตามรายละเอียดทีปรากฏในเอกสารแนบ
และแสดงรายละเอียดเกียวกับกรรมการของบริษัทย่อยตามเอกสารแนบด้วย
8.2 ผู้บริหาร
ให้ระบุรายชือและตาแหน่งของผู้บริหารของบริษัท พร้อมทั้งแสดงแผนภาพ
โครงสร้างภายในบริษัท (organization chart) ในกรณีทีเป็นบริษัททีประกอบกิจการโดยการถือหุ้นในบริษัทอืน
(holding company) ให้ระบุรายชือและตาแหน่งของผู้บริหาร รวมถึงแผนภาพโครงสร้างภายในของบริษัทย่อย
ทีเป็นบริษัททีประกอบธุรกิจหลักด้วย ทั้งนี้ หากเป็นกรณีที holding company มีการประกอบธุรกิจหลากหลาย
ประเภทธุรกิจ โดยมีบริษัททีเป็นศูนย์กลางทาหน้าทีบริหารจัดการบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมในแต่ละกลุ่มธุรกิจ
ให้ระบุรายชือและตาแหน่งของผู้บริหาร รวมถึงแผนภาพโครงสร้างภายในของบริษัททีเป็นศูนย์กลาง
บริษัทย่อยทีประกอบธุรกิจหลักแต่ไม่ได้อยู่ภายใต้บริษัททีเป็นศูนย์กลาง และบริษัทย่อยภายในกลุ่มของบริษัท
ทีเป็นศูนย์กลางซึงขนาดของบริษัทดังกล่าวมีนัยสาคัญเมือเทียบกับขนาดของ holding company ด้วย
ทั้งนี้ ให้แนบข้อมูลของผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยทีเป็นบริษัททีประกอบ
ธุรกิจหลัก หรือบริษัททีเป็นศูนย์กลาง บริษัทย่อยทีประกอบธุรกิจหลักแต่ไม่ได้อยู่ภายใต้บริษัททีเป็นศูนย์กลาง
และบริษัทย่อยภายในกลุ่มของบริษัททีเป็นศูนย์กลางซึงขนาดของบริษัทดังกล่าวมีนัยสาคัญเมือเทียบกับ
ขนาดของ holding company (แล้วแต่กรณี) ตามรายละเอียดทีปรากฏในเอกสารแนบด้วย
8.3 เลขานุการบริษัทและผู้ทีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแล
การทาบัญชี
ให้ระบุชือของเลขานุการบริษัทและผู้ทีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรง
ในการควบคุมดูแลการทาบัญชี พร้อมทั้งแนบข้อมูลของเลขานุการบริษัทและผู้ทีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
โดยตรงในการควบคุมดูแลการทาบัญชีตามรายละเอียดทีปรากฏในเอกสารแนบด้วย
8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร : ให้อธิบายในประเด็นดังนี้
(1) ค่าตอบแทนทีเป็นตัวเงิน
(ก) ให้แสดงค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทแต่ละรายในปีทีผ่านมา ทั้งกรณี
ได้รับจากบริษัทและบริษัทย่อย โดยให้ระบุเฉพาะค่าตอบแทนในฐานะกรรมการเท่านั้น ในกรณีกรรมการ
ได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารตาม (ข) ด้วย ให้แยกระบุค่าตอบแทนไว้ใน (ข) และให้อธิบายลักษณะ
ค่าตอบแทนด้วย (เช่น ค่าตอบแทนกรรมการรายนาย ก เท่ากับ xx บาท ในปี 25xx โดยเป็นค่าตอบแทนในรูป
เบี้ยประชุมและบาเหน็จกรรมการซึงแปรตามผลการดาเนินงานของบริษัท เป็นต้น)
ทั้งนี้ ในกรณีทีกรรมการอิสระของบริษัทเป็นกรรมการอิสระของบริษัทใหญ่
บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ให้แสดงค่าตอบแทนรวมทีกรรมการอิสระแต่ละรายได้รับจาก
บริษัทดังกล่าวในปีทีผ่านมาด้วย
(ข) ให้แสดงค่าตอบแทนรวมและจานวนรายของกรรมการบริหารและผู้บริหาร
ของบริษัทในปีทีผ่านมา ทั้งกรณีได้รับจากบริษัทและบริษัทย่อย และให้อธิบายลักษณะค่าตอบแทนด้วย

- 13 (ในข้อนี้ คาว่า “ผู้บริหาร” ให้หมายความว่า ผู้จัดการ ผู้บริหารสีรายแรกต่อจากผู้จัดการลงมา และผู้บริหาร
รายทีสีทุกราย โดยไม่รวมถึงผู้จัดการฝ่ายบัญชีหรือการเงินหากตาแหน่งผู้จัดการฝ่ายไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกัน
กับผู้บริหารรายทีสี)
ทั้งนี้ ให้เปิดเผยค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้างจ่ายทีเกิดขึ้นในปีล่าสุดด้วย
และในกรณีทีค่าตอบแทนในปีทีผ่านมาไม่สะท้อนค่าตอบแทนทีแท้จริง (เช่น มีการตั้งผู้บริหารใหม่จานวนมาก
ในปีปัจจุบัน) ให้ประมาณค่าตอบแทนดังกล่าวสาหรับปีปัจจุบันด้วย
(2) ค่าตอบแทนอืน (ถ้ามี)
ให้แสดงค่าตอบแทนอืนและอธิบายลักษณะของค่าตอบแทนนั้น เช่น โครงการ
ให้สิทธิซื้อหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพแก่กรรมการและผู้บริหาร (อธิบายหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรร
หลักทรัพย์ดังกล่าว และสัดส่วนการได้รับหุ้นของกรรมการและผู้บริหารเมือเทียบกับจานวนหุ้นหรือโครงการ
ทั้งหมด) รวมทั้งเงินกองทุนสารองเลี้ยงชีพ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามแนวทางทีกาหนดไว้ใน (1)
(3) ให้อธิบายนโยบายและวิธีการกาหนดค่าตอบแทน รวมทั้งโครงสร้างค่าตอบแทน
แต่ละประเภทของกรรมการและผู้บริหาร เช่น ค่าตอบแทนคงที หรือค่าตอบแทนผันแปรตามปัจจัยต่าง ๆ เป็นต้น
รวมทั้งความเห็นคณะกรรมการบริษัท หรือคณะอนุกรรมการค่าตอบแทน (ถ้ามี) ว่าโครงสร้างดังกล่าว
เหมาะสมกับความรับผิดชอบและสามารถจูงใจให้กรรมการและผู้บริหารนาพาองค์กรให้ดาเนินงานตามเป้าหมาย
ทั้งระยะสั้นและระยะยาว และสามารถเปรียบเทียบได้กับระดับทีปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมหรือไม่ อย่างไร
ทั้งนี้ สาหรับบริษัททีประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอืน (holding company)
ให้เปิดเผยรายละเอียดเกียวกับค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยทีเป็นบริษัททีประกอบ
ธุรกิจหลักในปีทีผ่านมาตามแนวทางข้างต้นด้วย ทั้งนี้ หากเป็นกรณีที holding company มีการประกอบธุรกิจ
หลากหลายประเภทธุรกิจ โดยมีบริษัททีเป็นศูนย์กลางทาหน้าทีบริหารจัดการบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมในแต่ละ
กลุ่มธุรกิจ ให้เปิดเผยรายละเอียดเกียวกับค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารของบริษัททีเป็นศูนย์กลาง
บริษัทย่อยทีประกอบธุรกิจหลักแต่ไม่ได้อยู่ภายใต้บริษัททีเป็นศูนย์กลาง และบริษัทย่อยภายในกลุ่มของบริษัท
ทีเป็นศูนย์กลางซึงขนาดของบริษัทดังกล่าวมีนัยสาคัญเมือเทียบกับขนาดของ holding company ด้วย
8.5 บุคลากร : ให้แสดงจานวนพนักงานทั้งหมด และจานวนพนักงานในแต่ละสายงานหลัก
และในกรณีทีบริษัทมีการเปลียนแปลงจานวนพนักงานอย่างมีนัยสาคัญ หรือมีข้อพิพาทด้านแรงงานทีสาคัญ
ในระยะ 3 ปีทีผ่านมา ให้อธิบายเหตุผลและนโยบายในเรืองดังกล่าว รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร
และสหภาพแรงงาน (ถ้ามี) นอกจากนี้ ให้แสดงผลตอบแทนรวมของพนักงานและอธิบายลักษณะผลตอบแทนนั้น
(เช่น เป็นเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ เป็นต้น) รวมทั้งอธิบายนโยบายในการพัฒนา
พนักงาน
9. การกากับดูแลกิจการ :
ให้บริษัทอธิบายการดาเนินการหรือการปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการทีดีสาหรับ
บริษัทจดทะเบียน ปี 2560 อย่างน้อยในเรืองดังต่อไปนี้ และในกรณีทีบริษัทมิได้ปฏิบัติในเรืองใด ให้แสดง
เหตุผลประกอบ โดยในการเปิดเผยสาระสาคัญหรือการแสดงเหตุผลประกอบดังกล่าว บริษัทอาจเลือกใช้วิธี
อ้างอิงไปยังคาอธิบายทีเกียวข้องในหัวข้ออืน หรือรายงานอืนทีเปิดเผยต่อประชาชนทางเว็บไซต์ของบริษัทก็ได้
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ในกรณีทีบริษัทและบริษัทย่อยมีการกาหนดนโยบายเกียวกับการกากับดูแลกิจการ
ให้ระบุไว้ด้วย (ถ้ามี)
9.2 คณะกรรมการชุดย่อย
(1) ให้อธิบายโครงสร้างกรรมการบริษัทว่า ประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อย
ทั้งหมดกีชุด เช่น คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
กาหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร เป็นต้น และขอบเขตอานาจหน้า ทีของกรรมการแต่ละชุด
(2) ให้ระบุรายชือกรรมการตรวจสอบทีมีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทาน
งบการเงินของบริษัท และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของกรรมการรายดังกล่าวด้วย
9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
(1) กรรมการอิสระ
- ให้ระบุหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ ได้แก่ คุณสมบัติ
และกระบวนการสรรหา
- หากในรอบระยะเวลาบัญชีทีผ่านมา กรรมการอิสระมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
หรือการให้บริการทางวิชาชีพ หรือบุคคลทีได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
หรือการให้บริการทางวิชาชีพ ในมูลค่าเกินกว่าหลักเกณฑ์ทีกาหนด7 ให้บริษัทเปิดเผยลักษณะความสัมพันธ์
ทางธุรกิจหรือการให้บริ การทางวิชาชีพ ทีทาให้บุคคลดั งกล่าวมีคุณ สมบัติไม่เป็นไปตามหลั กเกณฑ์
ทีกาหนด เหตุผลและความจาเป็ นทียังคงหรือแต่งตั้งให้บุค คลดั งกล่า วเป็ นกรรมการอิส ระ รวมทั้ง
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัททีเห็นว่า การเป็นกรรมการอิสระของบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบ
ต่อการปฏิบัติหน้าทีและการให้ความเห็นทีเป็นอิสระ
(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด : ให้ระบุว่าวิธีการคัดเลือกบุคคล
ทีจะแต่งตั้งเป็นกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุดผ่านคณะกรรมการสรรหา (nominating committee) หรือไม่
จานวนกรรมการทีมาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่แต่ละกลุ่ม (ถ้ามี) และให้อธิบายสิทธิของผู้ลงทุนรายย่อย
ในการแต่งตั้งกรรมการ (ให้ระบุว่า การแต่งตั้งกรรมการใช้วิธีทีผู้ถือหุ้นสามารถแบ่งคะแนนเสียงของตน
ในการเลือกตั้งกรรมการเพือให้ผู้ใดมากน้อยตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจากัด (cumulative voting)
หรือวิธีการแต่งตั้งกรรมการแต่ละรายต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึงหนึงของจานวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง)
9.4 การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
ให้บริษัทไม่ว่าจะมีลักษณะเป็นบริษัททีประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอืน
(holding company) หรือเป็นบริษัททัวไปให้เปิดเผยข้อมูลทีมีสาระสาคัญดังต่อไปนี้
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ตามหลักเกณฑ์ทีกาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นทีออกใหม่

- 15 (1) ให้อธิบายว่าคณะกรรมการบริษัทมีกลไกในการกากับดูแลทีทาให้สามารถควบคุมดูแล
การจัดการและรับผิดชอบการดาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพือดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุน
ของบริษัทอย่างไร เช่น
- มีการส่งบุคคลเพือเป็นตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มี
อานาจควบคุมในบริษัทดังกล่าวอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นหรือไม่ อย่างไร พร้อมทั้งให้อธิบายว่า
บริษัทมีระเบียบปฏิบัติหรือข้อกาหนดของบริษัททีทาให้การส่งตัวแทนดังกล่าวจะต้องได้รับมติเห็นชอบ
จากทีประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือไม่ อย่างไร
- การกาหนดขอบเขตอานาจหน้าทีและความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหาร
ทีเป็นตัวแทนของบริษัทในบริษัทดังกล่าวในการควบคุมหรือมีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบายทีสาคัญต่อ
การดาเนินธุรกิจ
- กลไกในการกากับดูแลทีมีผลให้ การเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการ
ดาเนินงาน การทารายการระหว่างบริษัทดังกล่าวกับบุคคลทีเกียวโยง การได้มาหรือจาหน่ายไปซึงสินทรัพย์
หรือการทารายการสาคัญอืนใดของบริษัทดังกล่าว ให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ทีเกียวข้องกับ
การเปิดเผยข้อมูลและการทารายการในลักษณะดังกล่าวข้างต้นในทานองเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท
- การกาหนดระบบการควบคุมภายในทีเหมาะสมและรัดกุมเพียงพอในบริษัทย่อย
ทีเป็นบริษัททีประกอบธุรกิจหลัก และกลไกอืนในการกากับดูแลบริษัทย่อยดังกล่าว เช่น การอนุมัติการเพิมทุน
หรือลดทุน การเลิกบริษัทย่อย เป็นต้น
ในกรณีทีเป็นบริษัททีประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอืน (holding
company) ให้อธิบายกลไกการกากับดูแลข้างต้น พร้อมทั้งระบุว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทีเกียวข้อง8 หรือไม่
อย่างไร ด้วย
ทั้งนี้ หากเป็นกรณีที holding company มีการประกอบธุรกิจหลากหลาย
ประเภทธุรกิจ โดยมีบริษัททีเป็นศูนย์กลางทาหน้าทีบริหารจัดการบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมในแต่ละกลุ่มธุรกิจ
ให้อธิบายกลไกการกากับดูแลบริษทั ทีเป็นศูนย์กลาง บริษัทย่อยทีประกอบธุรกิจหลักแต่ไม่ได้อยู่ภายใต้บริษัท
ทีเป็นศูนย์กลาง และบริษัทย่อยภายในกลุ่มของบริษัททีเป็นศูนย์กลางซึงขนาดของบริษัทดังกล่าวมีนัยสาคัญ
เมือเทียบกับขนาดของ holding company ตามแนวทางข้างต้น พร้อมทั้งให้อธิบายกลไกทีบริษัททีเป็นศูนย์กลาง
ใช้ในการกากับดูแลการบริหารจัดการและการดาเนินงานของบริษัทย่อยทีอยู่ภายใต้บริษัททีเป็นศูนย์กลางนั้น
ซึงผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของ holding company ว่าเพียงพอและเหมาะสม และเป็นไปตาม
กรอบการกากับดูแลทีผ่านการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการของ holding company แล้ว ทั้งนี้
ในการอธิบายกลไกดังกล่าวขอให้ครอบคลุมเรืองต่อไปนี้ด้วย
- แนวทางการกากับดูแลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการ
ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นใหญ่
- การกาหนดคุณสมบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอานาจควบคุม
โดยคานึงถึงการมีประวัติและคุณสมบัติทีไม่เหมาะสม
8

ตามหลักเกณฑ์ทีกาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นทีออกใหม่

- 16 (2) ให้เปิดเผยข้อตกลงระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นอืนในการบริหารจัดการบริษัทย่อย
และบริษัทร่วม (shareholders’ agreement) (ถ้ามี) โดยให้เปิดเผยเฉพาะบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทีมีนัยสาคัญ
ต่อการดาเนินงานของกลุ่มบริษัทและเป็นข้อตกลงทีมีผลอย่างมีสาระสาคัญต่อการบริหารงาน หรือมีอานาจควบคุม
หรือการแบ่งผลตอบแทนนอกเหนือจากผลตอบแทนตามสัดส่วนการถือหุ้นปกติ
9.5 การดูแลเรืองการใช้ข้อมูลภายใน :
ให้อธิบายว่าบริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหารในการนาข้อมูล
ภายในของบริษัทไปใช้เพือประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งเพือการซื้อขายหลักทรัพย์โดยเฉพาะในช่วง 1 เดือน
ก่อนทีงบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชนหรือไม่ อย่างไร (เช่น การกาหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงาน
การซื้อขายหลักทรัพย์และมาตรการลงโทษ หากบริษัทพบว่า มีการนาข้อมูลภายในไปใช้เพือประโยชน์ส่วนตน
เป็นต้น) เพือให้ผู้ลงทุนเห็นภาพว่าบริษัทมีมาตรการป้องกันการทีกรรมการและผู้บริหารใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลภายในอย่างไร
9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ให้แสดงค่าตอบแทนทีผู้สอบบัญชี สานักงานสอบบัญชีทีผู้สอบบัญชีสังกัด และบุคคล
หรือกิจการทีเกียวข้องกับผู้สอบบัญชีและสานักงานสอบบัญชีทผูี ้สอบบัญชีสังกัด ได้รับจากบริษัทและบริษัทย่อย
โดยให้ระบุแยกเป็น
(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)
(2) ค่าบริการอืน (non-audit fee)
การเปิดเผยค่าบริการอืนให้แสดงข้อมูลของค่าบริการอืนทีได้จ่ายไปแล้วในรอบปีบัญชี
ทีผ่านมา และค่าบริการอืนทีจะต้องจ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงทียังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชี
ทีผ่านมา และประเภทของการให้บริการอืน
หมายเหตุ
บุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องกับผู้สอบบัญชีและสานักงานสอบบัญชีทีผู้สอบบัญชีสังกัด
ให้รวมถึง
(ก) คู่สมรสและบุตรทียังต้องพึงพิงหรืออยู่ในอุปการะของผู้สอบบัญชี
(ข) กิจการทีมีอานาจควบคุมสานักงานสอบบัญชี กิจการทีถูกควบคุมโดยสานักงาน
สอบบัญชี และกิจการทีอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับสานักงานสอบบัญชี ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรง
หรือทางอ้อม
(ค) กิจการทีอยู่ภายใต้อทิ ธิพลอย่างเป็นสาระสาคัญของสานักงานสอบบัญชี
(ง) หุ้นส่วนหรือเทียบเท่าของสานักงานสอบบัญชี
(จ) คู่สมรสและบุตรทียังต้องพึงพิงหรืออยู่ในอุปการะของบุคคลตาม (ง)
(ฉ) กิจการทีผู้สอบบัญชี บุคคลตาม (ก) (ง) หรือ (จ) มีอานาจควบคุมหรือมีอิทธิพล
อย่างเป็นสาระสาคัญ ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม
เพือประโยชน์ในการพิจารณาลักษณะของการควบคุมหรือการมีอิทธิพลอย่างเป็น
สาระสาคัญทีจะเข้าข่ายเป็นบุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องกับผู้สอบบัญชีและสานักงานสอบบัญชีข้างต้น

- 17 ให้นานิยามตามมาตรฐานการบัญชีว่าด้วยเรืองการเปิดเผยข้อมูลเกียวกับบุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องกัน
มาใช้บังคับ
9.7 การนาหลักการกากับดูแลกิจการทีดีสาหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ไปปรับใช้
ให้เปิดเผยว่า คณะกรรมการมีกระบวนการในการทบทวนการนาหลักการกากับดูแล
กิจการทีดีสาหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบททางธุรกิจ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
หรือไม่ โดยไม่จาเป็นต้องเปิดเผยผลการทบทวนข้างต้นไว้ในแบบ 56-1
ทั้งนี้ ในการทบทวนความเหมาะสมของการปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการทีดี
สาหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 นั้น หากคณะกรรมการเห็นว่ายังไม่ได้นาหลักปฏิบตั ิข้อใดไปปรับใช้
ให้บันทึกเหตุผลไว้ เป็นส่วนหนึงของการพิจารณาและทบทวนนั้น โดยไม่จาเป็นต้องเปิดเผยผลการทบทวน
ไว้ในแบบ 56-1 นอกจากนี้ หากเห็นว่าการปฏิบัติในข้อใดยังไม่นาไปสู่ผลทีมุ่งหวัง ควรมีแผนพัฒนา
และติดตามดูแลให้มีการดาเนินการต่อไป โดยอาจจัดลาดับการพัฒนาในเรืองสาคัญก่อนก็ได้
9.8 การปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการทีดีในเรืองอืน ๆ
บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติในเรืองอืน ๆ ตามหลักการกากับดูแลกิจการทีดี
สาหรับบริษทั จดทะเบียน ปี 2560 เพือรองรับการการประเมินต่าง ๆ เช่น Corporate Governance Report,
ASEAN CG Scorecard และโครงการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทอาจเปิดเผย
ข้อมูลการปฏิบัติไว้ในข้อนี้ หรือภายใต้หัวข้ออืนตามความเหมาะสม เช่น หัวข้อโครงสร้างการจัดการ
หัวข้อการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสียง เป็นต้น
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)
ให้เปิดเผยนโยบายและการดาเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ทีแสดงถึงความรับผิดชอบ
ต่อสังคม สิงแวดล้อม เพือความยังยืนของกิจการและสังคมโดยรวม ซึงเป็นส่วนหนึงในการดาเนินธุรกิจปกติ
(in-process) ตัง้ แต่การกาหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย กลยุทธ์ การประเมินความเสียงในการประกอบธุรกิจ
และสะท้อนออกมาในการดาเนินงาน เช่น การออกแบบผลิตภัณฑ์ การจัดหาวัตถุดิบ การออกแบบกระบวน
การผลิต การปฏิบัติต่อพนักงานลูกจ้าง การแข่งขัน การปฏิบัติต่อลูกค้า ฯลฯ โดยอย่างน้อยควรมีการดูแลติดตาม
ให้เป็นไปตามกฎหมายทีเกียวข้อง และให้เปิดเผยข้อเท็จจริงกรณีทีบริษัทหรือบริษัทย่อยมีการดาเนินธุรกิจ
ทีมีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคมในช่วงปีทีผ่านมา พร้อมทั้งอธิบายเหตุผล ผลกระทบต่อบริษัท
หรือบริษัทย่อย การแก้ไข และแนวทางตรวจสอบป้องกันในอนาคตด้วย
ส่วนกรณีทีบริษัทมีการบริจาคช่วยเหลือสังคมในรูปแบบต่าง ๆ ทีนอกเหนือจากการดาเนิน
ธุรกิจปกติ (after process) ซึงเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิงแวดล้อม บริษัทอาจเปิดเผยกรณีดังกล่าวไว้ด้วยก็ได้
โดยให้แยกจากเรืองความรับผิดชอบต่อสังคมทีเป็นส่วนหนึงในการดาเนินธุรกิจปกติของบริษัทหรือบริษัทย่อย

- 18 แนวปฏิบัตใิ นการเปิดเผยข้อมูลและจัดทารายงานตามหัวข้อนี้
แนวทางเกียวกับ “ความรับผิดชอบต่อสังคม”
เนืองจากคาว่า “ความรับผิดชอบต่อสังคม” มีความหมายกว้าง การเปิดเผยข้อมูลในหัวข้อนี้
จึงให้คานึงถึงแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการทีจัดทาโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ซึงปัจจุบันกาหนดหลักการไว้ดังนี้ (“หลักการ 8 ข้อ”) 9
(1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
(2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
(3) การเคารพสิทธิมนุษยชน
(4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
(5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
(6) การดูแลรักษาสิงแวดล้อม
(7) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
(8) การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึงได้จากการดาเนินงานทีมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม สิงแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย
การเลือกเรืองทีจะดาเนินการและนามาเปิดเผย แต่ละบริษัทมักมีการดาเนินงาน
ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมตามหลักการข้างต้นอยู่แล้ว จึงสามารถนาเรืองทีดาเนินการอยู่แล้วมาเปิดเผยได้
สาหรับบริษัททีมีความพร้อมในการดาเนินการขั้นต่อไป หากเลือกเรืองทีจะให้ความสาคัญ
และนามากาหนดเป็นเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในการดาเนินงานในเชิงรุก และรายงานความคืบหน้าได้ ก็จะเป็น
ประโยชน์ยิงขึ้นต่อการดาเนินธุรกิจอย่างยังยืนของบริษัทหรือบริษัทย่อยนั้นเอง โดยเรืองทีเลือกดังกล่าว
ควรเป็นเรืองทีสาคัญต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัท เช่น เป็นเรืองทีมีความเสียงอย่างมีนัยสาคัญต่อการดาเนิน
ธุรกิจหลัก หรือมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ทีมีนัยสาคัญ เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทควรคานึงถึง
แนวทางการจัดทารายงานแห่งความยังยืนทีจัดทาโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามมาตรฐานสากลอืน
เช่น กรอบการจัดทารายงานขององค์กรแห่งความริเริมว่าด้วยการรายงานสากล (Global Reporting Initiative :
GRI) เป็นต้น ประกอบการเปิดเผยข้อมูลในหัวข้อนี้ด้วย
รูปแบบการเปิดเผยข้อมูล บริษัทอาจเปิดเผยหรือจัดทารายงานโดยมีสาระสาคัญตามทีกาหนด
ตามหัวข้อนี้ ด้วยวิธีใดดังต่อไปนี้ก็ได้
(ก) เปิดเผยข้อมูลภายใต้หัวข้อนี้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี หรือรายงานประจาปี
ตามแต่กรณี
(ข) อ้างอิงไปยังรายงานทีจัดทาแยกเล่มทีเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัท
(ค) เปิดเผยสาระสาคัญโดยรวมอยู่กับข้อมูลการดาเนินงานอืน ๆ ของบริษัท โดยอธิบาย
กระบวนการจัดทารายงานไว้ในหัวข้อนี้
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หลักการตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการทีจัดทาโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มี 10 ข้อ หลักการ 8 ข้อ
ข้างต้น คือ หลักการ 10 ข้อดังกล่าวทีไม่รวม 2 หัวข้อ คือ การกากับดูแลกิจการทีดี ซึงได้กาหนดให้เปิดเผยแยกต่างหากภายใต้หัวข้อ
“การกากับดูแลกิจการ” ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปีนี้แล้ว และหัวข้อรายงานด้านสังคม/สิงแวดล้อม ซึงคือการเปิดเผย
ในหัวข้อนี้อยู่แล้ว

- 19 สาระสาคัญของข้อมูลทีเปิดเผย ให้เปิดเผยข้อมูลอย่างน้อยในเรืองดังต่อไปนี้
10.1 นโยบายภาพรวม : ให้อธิบายว่าคณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้การดาเนินธุรกิจ
ของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นไปด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิงแวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders)
ตามหลักการ 8 ข้อ อย่างไร โดยควรระบุวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ทีนาไปสู่ความยังยืนไว้ด้วย
10.2 การดาเนินงานและการจัดทารายงาน : ให้อธิบายในเรืองดังนี้
(1) กระบวนการจัดทารายงาน เช่น อธิบายถึงการกาหนดหลักการ และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
ทีบริษัทให้ความสาคัญในการดาเนินการ มาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลทีใช้ เป็นต้น ทั้งนี้ ในกรณีทีบริษัท
เลือกดาเนินการและการจัดทารายงานตามมาตรฐานสากล ให้ระบุชือองค์กร หรือมาตรฐานสากลทีใช้ดาเนินการ
และการจัดทารายงานดังกล่าวไว้ด้วย
(2) การดาเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายทีบริษัทได้เปิดเผยไว้ เช่น การออกแบบผลิตภัณฑ์
การจัดหาวัตถุดิบ การออกแบบกระบวนการผลิต การปฏิบัติต่อพนักงานลูกจ้าง นโยบายการแข่งขัน ฯลฯ
เป็นไปด้วยความเป็นธรรม การรักษาสิงแวดล้อม การป้องกันการมีส่วนร่วมกับการคอร์รัปชัน การเคารพสิทธิ
ของผู้มีส่วนได้เสียอย่างไร หรือในการดูแลรักษาสิงแวดล้อม การป้องกันการมีส่วนร่วมกับการคอร์รัปชัน ฯลฯ
บริษัทได้ดาเนินการอย่างไรให้เป็นไปตามหลักการดังกล่าว ตั้งแต่การประเมินความเสียง การกาหนดแนวปฏิบัติ
การสือสารกับพนักงานและลูกจ้าง การตรวจสอบการปฏิบัติ เป็นต้น ทั้งนี้ ในกรณีทีบริษัทมีข้อมูลตัวชี้วัด
การดาเนินการดังกล่าว บริษัทควรระบุข้อมูลไว้ด้วย
10.3 การดาเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม (ถ้ามี) : หากมีกรณี
ดังต่อไปนี้ เกิดขึ้นกับบริษัทหรือบริษัทย่อยในช่วงปีทีผ่านมา ให้เปิดเผยข้อเท็จจริงเกียวกับกรณีนั้น พร้อมทัง้
อธิบายเหตุผล ผลกระทบต่อบริษัทหรือบริษัทย่อย การแก้ไข และแนวทางตรวจสอบป้องกันในอนาคตด้วย
(1) บริษัทและบริษัทย่อยถูกตรวจสอบหรืออยู่ระหว่างถูกตรวจสอบโดยหน่วยงาน
ทีมีอานาจหน้าทีว่าการดาเนินงานของบริษัทหรือบริษัทย่อยมีการฝ่าฝืนกฎหมายในเรืองเกียวกับหลักการ 8 ข้อ
อย่างมีนัยสาคัญ ทั้งนี้ หากเรืองดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาในชั้นศาล บริษัทหรือบริษัทย่อยตกเป็นคู่ความ
หรือคู่กรณี บริษัทอาจเปิดเผยโดยอ้างอิงไปยังหัวข้อข้อพิพาททางกฎหมายก็ได้
(2) การดาเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนหรือถูกกล่าวหาว่า มีผลกระทบด้านลบ
ต่อสังคม สิงแวดล้อม หรือไม่เป็นไปตามหลักการ 8 ข้อ โดยเฉพาะกรณีทีปรากฏเป็นข่าวต่อสาธารณชน และ
เป็นกรณีทีอาจกระทบต่อการประกอบธุรกิจ ชือเสียง หรือความน่าเชือถือของบริษัทหรือบริษัทย่อยอย่างมี
นัยสาคัญ
10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (after process) บริษัทอาจเปิดเผย
กิจกรรมดังกล่าวของบริษัทหรือบริษัทย่อยในรอบปีทีผ่านมาไว้ด้วยก็ได้
แนวทางปฏิบัติเพิมเติมเกียวกับการป้องกันการมีส่วนเกียวข้องกับการคอร์รัปชัน
บริษัทควรเปิดเผยการดาเนินการเกียวกับการป้องกันมิให้การดาเนินธุรกิจของบริษัท
และบริษัทย่อย มีส่วนเกียวข้องกับการคอร์รัปชันเป็นหัวข้อแยกต่างหากจากหัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคม
ของกิจการ โดยควรเปิดเผยข้อมูลในเรืองดังต่อไปนี้

- 20 นโยบาย ควรเปิดเผยมติคณะกรรมการบริษัท ในเรืองนโยบายการดาเนินธุรกิจของ
บริษัทและบริษัทย่อยทีจะไม่มีสว่ นเกียวข้องกับการคอร์รัปชัน ไม่ว่าด้วยการเรียก รับ และจ่ายสินบน
โดยอาจจะระบุขอบเขตการดาเนินการด้วยก็ได้
ในกรณีทีคณะกรรมการบริษัทไม่มีมติในเรืองดังกล่าวหรือยังไม่ดาเนินการ ควรเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทมีมติรับทราบด้วยว่า คณะกรรมการมีหน้าที่ดูแลให้บริษัทปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย
โดยกฎหมายดังกล่าวรวมถึง กฎหมายเกียวกับการห้ามจ่ายสินบน หรือการสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชัน
และหน้าที่ดูแลข้างต้น รวมถึงการดูแลให้มีการดาเนินการในเรืองทีระบุในหัวข้อ “การดาเนินการ” ด้วย
โดยควรเสนอให้คณะกรรมการทบทวนการมีความเหมาะสมในการมีนโยบายข้างต้นอย่างน้อยทุกปี
ในกรณีทีบริษัทมีการประกาศเจตนารมณ์ทีจะเข้าร่วมกับองค์กรใด เช่น โครงการ
แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Collective Anti-Corruption : CAC)10 หรือ
คณะกรรมการบริษัทมีเจตนารมณ์ทีจะดาเนินการเพือต่อต้านการคอร์รัปชันในสังคม อาจระบุไว้ด้วยก็ได้
การดาเนินการ ควรระบุการดาเนินการของบริษัทเพือให้เป็นไปตามนโยบายในการ
ป้องกันการมีส่วนเกียวข้องกับการคอร์รัปชันทีได้ดาเนินการแล้ว ในเรืองต่อไปนี้
(1) การประเมินความเสียงของธุรกิจ เพือระบุการดาเนินงานของบริษัทหรือบริษัทย่อย
ทีมีความเสียงว่าอาจมีส่วนเกียวข้องกับการคอร์รัปชัน
(2) การกาหนดแนวปฏิบัติ เพือควบคุม ป้องกัน และติดตามความเสียงจากการคอร์รัปชัน
(3) การสือสารและฝึกอบรมแก่พนักงาน เพือให้ความรู้เกียวกับนโยบายและแนวปฏิบัติ
ในการต่อต้านคอร์รัปชัน
(4) แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน
(5) การให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีทีสานัก งานให้ความเห็นชอบ
สอบทานความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการทั้งหมด
ทั้งนี้ บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลข้างต้นด้วยการอ้างอิงไปยังข้อมูลหรือเอกสารทีเปิดเผย
ในเว็บไซต์ของบริษัทก็ได้ และหากบริษัทเข้าร่วมโครงการต่อต้านคอร์รัปชันทีกาหนดให้บริษัทต้องมี
กระบวนการในทานองเดียวกันนี้ เช่น โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
(Collective Anti-Corruption: CAC) บริษัทสามารถเปิดเผยการดาเนินการหรือความคืบหน้าด้วยการอ้างอิง
การดาเนินการตามโครงการนั้น ๆ ได้
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โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Collective Anti-Corruption : CAC) เป็นการแสดงความร่วมมือ
ของภาคเอกชนในการร่วมกันดาเนินงานตามกรอบและขั้นตอนสากลว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต เพือสร้างมาตรฐานการประกอบ
ธุรกิจทีใสสะอาด โดยบริษัททีเข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติจะต้องลงนามในคาประกาศเจตนารมณ์ และยืนต่อสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (“IOD”) ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการโครงการ ทั้งนี้ บริษัทสามารถดาวน์โหลดข้อมูลและเอกสารได้ที
www.thai-iod.com หมวด “โครงการพิเศษ”

- 21 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
11.1 ให้สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกียวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท
ในเรืองดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
(ซึงรวมถึงการบริหารจัดการความเสียง)11 ทีจัดไว้บนเว็บไซต์ของสานักงาน เพือประกอบการประเมินความเพียงพอ
ของระบบการควบคุมภายในของบริษัทด้วย
(1) ความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัท และการ
จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอทีจะดาเนินการดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการติดตามควบคุมดูแล
การดาเนินงานของบริษัทย่อยว่า สามารถป้องกันทรัพย์ สินของบริษัทและบริษัทย่อยจากการทีกรรมการ
หรือผู้บริหารนาไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอานาจหรือไม่
(2) ให้อธิบายว่าทีผ่านมาบริษัทมีข้อบกพร่องเกียวกับระบบการควบคุมภายใน
เรืองใดบ้าง ถ้ามี บริษัทได้แก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้วหรือไม่ เพราะเหตุใด
11.2 ให้ระบุความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีทีมีความเห็นแตกต่างไปจาก
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท หรือผู้สอบบัญชีมีข้อสังเกตเกียวกับการควบคุมภายในประการใด
ให้ระบุไว้ด้วย ทั้งนี้ ให้แนบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (ไม่ว่าจะมีความเห็นเป็นเช่นใด) เป็นเอกสาร
แนบท้ายแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปีนี้ด้วย
11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบัตงิ านของบริษัท
(1) ให้ระบุชือผู้ดารงตาแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท และกรณีทีมี
ผู้ดารงตาแหน่งหัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance) ให้ระบุด้วย
หากบริษัทใช้บริการหน่วยงานภายนอก (outsource) ในการทาหน้าทีดังกล่าว
ให้ระบุชือของกิจการหรือบุคคลทีได้รับแต่งตั้งจากบริษัทให้ปฏิบัติหน้าทีดังกล่าว พร้อมทั้งชือบุคคลทีได้รับ
มอบหมายจากกิจการทีสังกัดนั้นให้ปฏิบัติหน้าทีดังกล่าวด้วย
ทั้งนี้ ให้แนบข้อมูลของผู้ดารงตาแหน่งดังกล่าวโดยมีรายละเอียดตามทีปรากฏ
ในเอกสารแนบด้วย
(2) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบว่า ได้ดูแลให้ผู้ดารงตาแหน่งหัวหน้างาน
ตรวจสอบภายในมีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ การอบรมทีเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าทีดังกล่าว
แล้วหรือไม่ อย่างไร
(3) การแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ดารงตาแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
ต้องได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการตรวจสอบหรือไม่ กรณีทไม่
ี ได้เป็นหน้าทีของคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัทมีแนวปฏิบัติอย่างไร
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กรอบแนวทางปฏิบัติด้านการควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission :
COSO) กาหนดองค์ประกอบหลักทีจาเป็นในการควบคุมภายในไว้ 5 ด้าน ได้แก่ (1) การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
(2) การประเมินความเสียง (Risk Assessment) (3) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) (4) ระบบสารสนเทศและ
การสือสารข้อมูล (Information & Communication) และ (5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

- 22 12. รายการระหว่างกัน (ถ้ามี)
ให้เปิดเผยรายการระหว่างกันในช่วง 3 ปีทีผ่านมา12 โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1) ระบุชือกลุ่มบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง ลักษณะความสัมพันธ์ (เช่น เป็นบิดาของผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ เป็นบริษัททีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นร้อยละสามสิบ) และเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน เช่น ลักษณะ
ปริมาณ เงือนไขของรายการระหว่างกัน อัตราดอกเบี้ย ราคาซือ้ ราคาขาย มูลค่าของรายการระหว่างกัน หรือ
ค่าเช่าทีเกิดขึ้นจริง พร้อมทั้งแสดงราคาประเมิน หรืออัตราค่าเช่า ทีประเมินโดยบุคคลทีสาม หรือแสดงได้ว่า
เป็นราคาทีเป็นธรรม ทั้งนี้ หากเป็นรายการระหว่างกันกับบริษัทร่วมหรือบริษัทย่อยทีมีกรรมการ ผู้บริหาร
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้มีอานาจควบคุมของบริษัททีออกหลักทรัพย์ถือหุ้นรวมกันไม่เกินร้อยละสิบ จะไม่เปิดเผย
ข้อมูลนั้นก็ได้
(2) อธิบายความจาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการดังกล่าวว่าเป็นไปเพือประโยชน์สูงสุด
ของบริษัทแล้วหรือไม่ อย่างไร โดยให้จัดให้มีความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในเรืองดังกล่าวด้วย
(3) อธิบายนโยบายและแนวโน้มการทารายการระหว่างกันในอนาคต รวมทั้งการปฏิบัติ
ตามข้อผูกพันทีบริษัทให้ไว้ในหนังสือชี้ชวน
(4) ในกรณีทีมีการแสดงราคาประเมินประกอบการทารายการระหว่างกั น ให้บริษัทเปิดเผย
ข้อมูลเกียวกับทรัพย์สินทีมีการประเมินราคาและราคาประเมิน พร้อมทั้งให้แนบข้อมูลเกียวกับการประเมิน
ราคาดังกล่าว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ
หมายเหตุ
(1) หากหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทได้เปิดเผยรายการระหว่างกันตาม (1)
ครบถ้วนแล้ว ไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลใน (1) ซ้าในส่วนนี้ แต่ให้อ้างอิงไปถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินทีเกียวข้อง
(2) หากบุคคลทีอาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมรวมกันเกินกว่า
ร้อยละ 10 ของจานวนหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงของบริษัทดังกล่าว ให้อธิบายเหตุผลประกอบทีให้บุคคลทีอาจมี
ความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวแทนการถือหุ้นของบริษัทโดยตรงด้วย
(3) ในกรณีทีรายการระหว่างกันมีจานวนมากและแต่ละรายการมีมูลค่าน้อย บริษัทอาจ
จัดกลุ่มรายการดังกล่าวตามความเหมาะสมของแต่ละธุรกิจ เช่น ธนาคารพาณิชย์สามารถจัดกลุ่มของรายการ
รับฝากเงินจากบุคคลทีอาจมีความขัดแย้งไว้ด้วยกัน
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บริษัทอาจเลือกเปิดเผยรายละเอียดรายการระหว่างกันเฉพาะปีล่าสุด พร้อมทั้งระบุข้อความให้ผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้ลงทุนสามารถดู
ข้อมูลย้อนหลังเพือเปรียบเทียบข้อมูล 3 ปีได้จากเว็บไซต์ของบริษัทก็ได้ สาหรับบริษัททีได้รับอนุญาตจากสานักงานให้ออกและเสนอ
ขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นไป ซึงยังมิได้จัดทาและเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันย้อนหลัง 3 ปี
ตามหลักเกณฑ์เดิม ให้เปิดเผยข้อมูลเท่าทีมีการจัดทาและเปิดเผยไปพลางก่อน สามารถทยอยเปิดเผยข้อมูลรายการดังกล่าวในแบบ
แสดงรายการข้อมูลประจาปีทีจัดส่งให้แต่ละปีไปจนกว่าจะครบ 3 ปี

- 23 ส่วนที่ 3
ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
13. ข้อมูลทางการเงินที่สาคัญ
ให้แสดงข้อมูลจากงบการเงินและอัตราส่วนทางการเงินทีสาคัญทีสะท้อนถึงฐานะการเงิน
และผลการดาเนินงานในธุรกิจหลักของบริษัทและบริษัทย่อย โดยอย่างน้อยต้องมีข้อมูลเปรียบเทียบ 3 ปี
ทีผ่านมา13 (หรือเท่าทีมีการดาเนินงานจริง)
ทั้งนี้ บริษัทอาจพิจารณาแสดงข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลังเพิมเติมได้ หากบริษัทเห็นว่า
การเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน 3 ปีทีผ่านมา (หรือเท่าทีมีการดาเนินงานจริง) ยังไม่เพีย งพอทีจะแสดงให้
เห็นถึงแนวโน้มในอนาคต และอาจทาให้เกิดความเข้าใจทีคลาดเคลือนต่อฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
ของบริษัทได้
หมายเหตุ
(1) ในกรณีทีบริษัททีออกหลักทรัพย์มีการเปลียนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นหรือโครงสร้าง
การดาเนินงาน หรือขนาดของธุรกิจของบริษัทหรือบริษัทย่อยอย่างมีนัยสาคัญ และงบการเงินข้างต้นไม่สะท้อน
ผลการดาเนินงานหรือฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยตามโครงสร้างใหม่ ให้บริษัทจัดทางบการเงินรวม
เสมือนบริษัทได้จัดโครงสร้างใหม่ในลักษณะทีให้ข้อมูลทีเป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน โดยหากต้องตั้งสมมติฐาน
เพิมเติมให้ระบุด้วย ทั้งนี้ ต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีทีได้รับความเห็นชอบจากสานักงานตรวจสอบและแสดงความเห็น
หรือแสดงความเชือมันต่องบการเงินรวมเสมือนดังกล่าวแล้วแต่กรณี เว้นแต่ไม่สามารถจัดทาได้ ให้ระบุเหตุผล
หรือแสดงข้อมูลอืนทีเป็นประโยชน์เพิมเติมด้วย
(2) การจัดทาประมาณการงบการเงินในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปีนี้ ให้เป็นไปตาม
ความสมัครใจของบริษัท และจะจัดทาเป็นระยะเวลาใดก็ได้ แต่หากประสงค์จะจัดทาและเปิดเผย บริษัทต้องจัดทา
ประมาณการด้วยความระมัดระวัง เพือให้มันใจว่าสมมติฐานทีใช้จัดทาประมาณการนั้นสมเหตุสมผล โดยต้องแสดง
สมมติฐานพร้อมทั้งคาอธิบายไว้อย่างชัดเจนด้วย และในการจัดทาแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปีในปีถัดไป
บริษัทต้องอธิบายว่าผลการดาเนินงานและฐานะการเงินทีเกิดขึ้นจริง แตกต่างจากประมาณการทีทาไว้อย่างไร
ทั้งนี้ หากประมาณการดังกล่าวจัดทาขึ้นโดยมีเหตุอันควรทราบอยู่แล้วว่า สมมติฐานนั้นไม่สมเหตุสมผล
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปีดังกล่าวอาจเข้าข่ายอันเป็นเท็จ หรือทาให้ผู้อืนสาคัญผิดในข้อเท็จจริง
ซึงบริษัทอาจเข้าข่ายฝ่าฝืนมาตรา 240 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
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สาหรับบริษัททีได้รับอนุญาตจากสานักงานให้ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นไป
ซึงยังมิได้จัดทางบการเงินย้อนหลัง 3 ปี โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีทีรับความเห็นชอบจากสานักงานตามหลักเกณฑ์เดิม
ให้เปิดเผยข้อมูลเท่าทีมีการจัดทาและเปิดเผยไปพลางก่อน สามารถทยอยเปิดเผยข้อมูลจากงบการเงินดังกล่าวในแบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจาปีทีจัดส่งให้แต่ละปีไปจนกว่าจะครบ 3 ปี

- 24 อนึง หากบริษัทประสงค์จะเปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลใด ๆ ทีเกียวกับแนวโน้มหรือ
ประมาณการผลการดาเนินงานของบริษัทในเชิงตัวเลขต่อนักวิเคราะห์หรือผู้ลงทุน บริษัทต้องจัดทาและแสดง
ประมาณการดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปีด้วย
14. การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis: MD&A)
ให้เปิดเผยการวิเคราะห์และอธิบายถึงการดาเนินงานและฐานะทางการเงินในมุมมองของ
ฝ่ายจัดการ โดยระบุสาเหตุและปัจจัยทีเกียวข้องด้วย อย่างน้อยในประเด็นดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ สามารถใช้กราฟ
หรือภาพประกอบการอธิบายตามความเหมาะสมด้วยก็ได้ และในกรณีทีบริษัทมีสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ
มากกว่า 1 สาย/กลุ่ม ให้วิเคราะห์และอธิบายถึงการดาเนินการในแต่ละสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ
ทีมีนัยสาคัญด้วย
14.1 ให้วิเคราะห์การดาเนินงานและฐานะทางการเงิน การเปลียนแปลงทีสาคัญ ปัจจัยทีเป็น
สาเหตุหรือมีผลต่อฐานะการเงิน การดาเนินงาน หรือการเปลียนแปลงดังกล่าว ในช่วงปีทีผ่านมา โดยให้อธิบาย
เปรียบเทียบกับตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน (benchmark) ทีสาคัญด้วย
- สาหรับงบการเงินในช่วง 2 ปีก่อนหน้านี้ ให้อธิบายประกอบเฉพาะกรณีทีฐานะการเงิน
หรือผลการดาเนินงานดังกล่าวมีผลกระทบต่อฐานะการเงินหรือผลการดาเนินงานปัจจุบันของบริษัทอย่างมี
นัยสาคัญ
- เพือให้ผู้ลงทุนเข้าใจผลการดาเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท ขอให้อธิบาย
อย่างน้อยเกียวกับภาพรวมของการดาเนินงาน ผลกระทบจากเหตุการณ์สาคัญหรือปัจจัยสาคัญทีผ่านมา เช่น
การรวมธุรกิจหรือกิจการ การยกเลิกหรือหยุดการดาเนินธุรกิจ การได้มาหรือจาหน่ายไปซึงสินทรัพย์ทีมีนัยสาคัญ
ผลการดาเนินงานและความสามารถในการทากาไร สภาพคล่องและแหล่งเงินทุนของบริษัท คุณภาพของ
สินทรัพย์ การบริหารจัดการธุรกรรมนอกงบดุล การเปลียนแปลงหรือการเลือกใช้นโยบายการบัญชีทีมีนัยสาคัญ
ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีหรือความเห็นของผู้สอบบัญชีอย่างมีเงือนไขต่อรายการบัญชีทีเป็นสาระสาคัญ (ถ้ามี)
รวมถึงผลการปฏิบัติตามแผนการดาเนินธุรกิจและเป้าหมายทีได้กาหนดไว้เชือมโยงกับข้อมูลทางการเงิน
- หากบริษัทเคยแจ้งแผนการดาเนินงานหรือประมาณการงบการเงินไว้ในแบบแสดง
รายการข้อมูลหรือแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ให้อธิบายผลการปฏิบัติตามแผนดังกล่าวด้วย
- ในกรณีบริษัทมีการออกตราสารหนี้ ซึงมีข้อกาหนดให้บริษัทต้องดารงอัตราส่วน
ทางการเงิน ให้บริษัทเปิดเผยว่า บริษัทสามารถดารงอัตราส่วนดังกล่าวได้ตามข้อกาหนดหรือไม่ (แสดงข้อมูล
อัตราส่วนทางการเงินตามงบการเงินประจางวดการบัญชีล่าสุดเปรียบเทียบกับอัตราส่วนทีต้องดารงข้างต้น)
ในกรณีทีบริษัทไม่สามารถดารงอัตราส่วนได้ตามข้อกาหนด ให้ระบุผลกระทบและการดาเนินการของบริษัท
14.2 ให้อธิบายปัจจัยหรือเหตุการณ์ทีอาจมีผลต่อฐานะการเงินหรือการดาเนินงานอย่างมี
นัยสาคัญในอนาคต (forward looking) ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยภายนอก เช่น แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจ
ความเปลียนแปลงของภาวะตลาดหรืออุตสาหกรรม และปัจจัยภายใน เช่น นโยบาย กลยุทธ์ การบริหารงาน
ของบริษัท การเปลียนแปลงข้อตกลงทางธุรกิจทีอาจกระทบต่อการดาเนินงาน รวมทั้งปัจจัยอืน ๆ เพือให้
ผู้ลงทุนสามารถเข้าใจและวิเคราะห์ทิศทางการดาเนินงานของบริษัทในอนาคตได้

- 25 ทั้งนี้ ในกรณีทีบริษัทมีโครงการหรือการวิจัยพัฒนาทีจะกระทบต่อผลการดาเนินงาน
และฐานะการเงินในอนาคตอันใกล้ (ประมาณ 1 ปี) ให้บริษัทอธิบายรายละเอียดของโครงการหรือการวิจัย
และพัฒนาดังกล่าว เช่น ลักษณะโครงการ ผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือการปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมความคืบหน้า
ผลกระทบทีอาจมีต่อผลการดาเนินงานและฐานะการเงินด้วย

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
การรับรองความถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปีนั้นให้กรรมการ
ผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท ลงลายมือชือพร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจาปี พร้อมทั้งมอบอานาจให้บุคคลใดลงนามกากับเอกสารในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปีแทนด้วย
โดยให้ใช้ข้อความและรูปแบบ ดังนี้
“บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง
บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทาให้ผู้อืนสาคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูล
ทีควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า
(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินทีสรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี
ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญเกียวกับฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสด
ของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว
(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลทีดี เพือให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูล
ในส่วนทีเป็นสาระสาคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้อ งครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแล
ให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในทีดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตาม
ระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที
ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึงครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลียนแปลงทีสาคัญ
ของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทาทีมิชอบทีอาจมีผลกระทบต่อการจัดทารายงานทางการเงิน
ของบริษัทและบริษัทย่อย
ในการนี้ เพือเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับทีบริษัท
ได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้
เป็นผู้ลงลายมือชือกากับเอกสารนี้
ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชือของ
กากับไว้ บริษัทจะถือว่า
ไม่ใช่ข้อมูลทีบริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น
ชือ

ตาแหน่ง

ลายมือชือ**

ชือ

ตาแหน่ง

ลายมือชือ

1.
2.
3.

ผู้รับมอบอานาจ



ให้แนบเอกสารหลักฐานประกอบด้วย ทั้งนี้ แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปีนี้เป็นข้อมูลทีสาคัญทีผู้ลงทุน
ใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน บริษทั จึงควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อนทีจะส่งให้สานักงาน
** พร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

- 27 ทั้งนี้ มาตรา 89/20 *** แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ซึงแก้ไขเพิมเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที 4) พ.ศ. 2551 กาหนดให้
กรรมการและผู้บริหารต้องร่วมกันรับผิดต่อบุคคลทีซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในความเสียหายใด ๆ
อันเกิดขึ้นเนืองจากการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นหรือประชาชนทัวไป โดยแสดงข้อความทีเป็นเท็จในสาระสาคัญ
หรือปกปิดข้อความจริงทีควรบอกให้แจ้งในสาระสาคัญในกรณีของงบการเงินและรายงานเกียวกับฐานะการเงิน
และผลการดาเนินงานของบริษัทหรือรายงานอืนใดทีต้องเปิดเผยตามมาตรา 56 หรือมาตรา 199 โดยมิได้
จากัดความรับผิดไว้เฉพาะกรรมการและผู้บริหารทีลงลายมือชือรับรองความถูกต้องของข้อมูลในเอกสารดังกล่าว
เท่านั้น อย่างไรก็ดี กรรมการหรือผู้บริหารซึงสามารถพิสูจน์ได้ว่าโดยตาแหน่งหน้าทีตนไม่อาจล่วงรู้ถึงความแท้จริง
ของข้อมูลหรือการขาดข้อมูลทีควรต้องแจ้งนั้น ย่อมไม่มีความรับผิดตามมาตรา 89/20
หมายเหตุ *** ใช้บังคับกับบริษัททีอยู่ภายใต้บังคับของหมวด 3/1 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึงแก้ไขเพิมเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที 4) พ.ศ. 2551 เท่านั้น
หมายเหตุ : แบบ 56-1 ท้ายประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที ทจ. /2561 เรือง หลักเกณฑ์ เงือนไข และ
วิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกียวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัททีออกหลักทรัพย์
(ฉบับที ) ลงวันที ธันวาคม พ.ศ. 2561 ยังคงสาระสาคัญส่วนใหญ่ตามแบบ 56-1 ฉบับเดิม แต่ได้ปรับปรุงให้
บริษัทเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลเพิมเติมดังต่อไปนี้ (1) ข้อมูลสาคัญอืนในกรณีบริษัททีมีการออกและเสนอขาย
ตราสารหนี้ต่อประชาชนทัวไป (2) การเปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร กาหนดให้เปิดเผยนโยบาย
และวิธีการกาหนดค่าตอบแทนและโครงสร้างค่าตอบแทนเพิมเติม (3) งบการเงินกาหนดให้เปิดเผยงบการเงิน
3 ปีย้อนหลัง และต้องตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีทีสานักงานให้ความเห็นชอบ แต่หากบริษัทจดทะเบียนใด
ยังมีงบการเงินดังกล่าวไม่ครบ 3 ปี ทยอยเปิดเผยข้อมูลเท่าทีมีไปก่อนจนครบ 3 ปีย้อนหลังในทีสุด (4) รายการ
ระหว่างกันกาหนดให้เปิดเผยข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี แต่ให้บริษัทจดทะเบียนมีทางเลือกไม่ต้องนาข้อมูลย้อนหลัง
มาเปิดเผยทั้งหมด แต่ใช้การอ้างอิงให้ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลย้อนหลังจากรายงานของปีก่อนได้ และ (5)
ความสัมพันธ์กับสหภาพแรงงานกาหนดให้เปิดเผยความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและสหภาพแรงงาน
ตามทีปรากฏในข้อ 6.2.2 ข้อ 8.4 ข้อ 8.5 ข้อ 12 และข้อ 13 ตามลาดับ

- 28 เอกสารแนบ 1
(แก้ไขโดยประกาศ ทจ. 36/2561)
รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม ผู้ทีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชี
และการเงิน ผู้ทีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาบัญชีและเลขานุการบริษัท
1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี) ผู้ทีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุด
ในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ทได้
ี รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาบัญชี และ
เลขานุการบริษัท
1.1 ให้แสดงรายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม ผู้ทีได้รับมอบหมายให้
รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ทีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแล
การทาบัญชีของบริษัท และเลขานุการบริษัท ดังนี้
(1) ชือ-สกุล / ตาแหน่ง / วันทีได้รับแต่งตั้ง / อายุ
(2) คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
(3) สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
(4) ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
(5) ประสบการณ์ทางาน โดยให้ระบุช่วงเวลา ตาแหน่ง ชือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
1.2 ให้อธิบายหน้าทีความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทด้วย
1.3 กรณีเป็นบริษัททีประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอืน (holding company)
ให้แสดงรายชือกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทย่อยทีเป็นบริษัททีประกอบธุรกิจหลัก
ทั้งนี้ หากเป็น holding company ซึงมีการบริหารจัดการแต่ละกลุ่มธุรกิจโดยบริษัทย่อยทีเป็นศูนย์กลาง ให้แสดง
รายชือกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอานาจควบคุมของบริษัททีเป็นศูนย์กลาง บริษัทย่อยทีประกอบธุรกิจหลัก
แต่ไม่ได้อยู่ภายใต้บริษัททีเป็นศูนย์กลาง และบริษัทย่อยภายในกลุ่มของบริษัททีเป็นศูนย์กลางซึงขนาดของ
บริษัทดังกล่าวมีนัยสาคัญเมือเทียบกับขนาดของ holding company โดยมีรายละเอียดเช่นเดียวกับข้อมูลในข้อ 1.1
นอกจากนี้ ให้ระบุให้ชัดเจนด้วยว่า กรรมการ ผู้บริหาร และผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัทดังกล่าวรายใดเป็น
บุคคลทีคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติส่งเข้าเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทดังกล่าว
หมายเหตุ
(1) สาหรับตาแหน่งกรรมการ ให้ระบุประเภทของกรรมการด้วย เช่น กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
ผูกพันบริษัทตามทีกาหนดในหนังสือรับรอง สาหรับผู้ทีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชี
และการเงิน และผู้ทีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาบัญชี ให้ระบุว่าเป็นผู้ที
ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และผู้ทีได้รับมอบหมายให้รบั ผิดชอบโดยตรง
ในการควบคุมดูแลการทาบัญชี แล้วแต่กรณีด้วย นอกจากนี้ สาหรับเลขานุการบริษัท หากเป็นการใช้บริการ
หน่วยงานภายนอกบริษัท (outsource) (อาจเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลก็ได้) ให้ระบุชือของนิติบุคคลหรือบุคคลที
บริษัทแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานเป็นเลขานุการบริษัท พร้อมกับชือบุคคลทีได้รับมอบหมายจากนิติบุคคลทีสังกัดนั้น
ให้ปฏิบัติงานดังกล่าวและตาแหน่งของบุคคลในนิติบุคคลทีสังกัดด้วย
(2) ให้ระบุคุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด โดยระบุวิชาเอก วิชาโท ชือคณะและสถาบันการศึกษาของ
กรรมการ ผู้ทีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ทีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ

- 29 โดยตรงในการควบคุมดูแลการทาบัญชี และเลขานุการบริษัท โดยให้ระบุคุณวุฒิทางการศึกษา รวมถึงวุฒิบัตร
หรือประกาศนียบัตรทีเกียวข้อง และหากจบการศึกษาสูงกว่าหรือเทียบเท่าปริญญาตรี ให้เปิดเผยคุณวุฒิ
ทางการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป รวมถึงประวัติการอบรมโดยให้เปิดเผยสถาบันทีให้การอบรมและ
หลักสูตรการอบรม ดังนี้
- สาหรับกรรมการให้เปิดเผยประวัติการอบรมเกียวกับบทบาทหน้าทีและทักษะของการเป็น
กรรมการ (เช่น การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD))
- สาหรับผูท้ ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงินให้เปิดเผยประวัติ
การอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมทางบัญชีและการเงิน (orientation) และการพัฒนาความรู้ต่อเนือง
ด้านบัญชี และสาหรับผู้ทีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาบัญชีให้เปิดเผย
ประวัติการอบรมการพัฒนาความรู้ต่อเนืองด้านบัญชี โดยให้เปิดเผยจานวนชัวโมงทีมีเนื้อหาเกียวข้องกับ
ด้านบัญชีเพิมเติมด้วย ในกรณีทีเป็นหลักสูตรทีจัดอบรมเป็นการภายใน (in-house training) ให้ระบุความเห็น
ของคณะกรรมการตรวจสอบว่า หลักสูตรมีความสอดคล้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและจานวนชัวโมง
อบรมของหลักสูตรดังกล่าวเป็นไปตามทีสานักงานกาหนดหรือไม่ อย่างไร นอกจากนี้ สาหรับผู้ทีได้รับ
มอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาบัญชีให้เปิดเผยว่า เป็นผู้ทาบัญชีทีมีคุณสมบัติ
และเงือนไขของการเป็นผู้ทาบัญชีตามหลักเกณฑ์ทีกาหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าด้วย
- สาหรับเลขานุการบริษัทให้เปิดเผยประวัติการอบรมเกียวกับบทบาทหน้าทีและความรู้พื้นฐาน
ของเลขานุการบริษัท (เช่น การอบรมจากชมรมเลขานุการบริษัทไทย)
(3) ให้ระบุการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยนับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรทียังไม่บรรลุ
นิติภาวะของบุคคลดังกล่าว รวมถึงหุ้นทีมีบุคคลอืนใดถือหลักทรัพย์ไว้แทนกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอานาจ
ควบคุม คู่สมรสหรือบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ ให้ระบุจานวนหุ้นทางอ้อม และ
จานวนหุน้ ทีมีบุคคลอืนถือหุ้นไว้แทนแยกต่างหากจากกรณีถือหุ้นเองโดยตรงด้วย
(4) ให้ระบุถึงความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารด้วยกัน โดยความสัมพันธ์
ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรสและความสัมพันธ์โดยการ
จดทะเบียนตามกฎหมาย ทั้งนี้ ให้ระบุเฉพาะความสัมพันธ์ลาดับ บิดา มารดา คู่สมรส บุตร พีน้อง ลุง ป้า น้า อา
รวมทั้งคู่สมรส และบุตรของบุคคลดังกล่าว
(5) ให้ระบุประสบการณ์ของกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอานาจควบคุม ผู้ทีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
สูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และผู้ทีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาบัญชี
อย่างน้อยดังนี้
(ก) ประสบการณ์ทางานทีเกียวข้องกับธุรกิจของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย แล้วแต่กรณี
อย่างน้อยในระยะ 5 ปีย้อนหลัง ทั้งนี้ สาหรับผู้ทีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและ
การเงิน และผู้ทีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาบัญชีให้เปิดเผยประสบการณ์
ทางานด้านบัญชีหรือการเงิน หรือด้านใด ๆ แล้วแต่กรณี โดยประสบการณ์ทางานทีเกียวข้องกับด้านบัญชี
หรือการเงินภายในระยะ 5 ปีย้อนหลัง หรือประสบการณ์ทางานใด ๆ ทีมีประโยชน์โดยตรงต่อการดาเนินกิจการ
ภายในระยะ 7 ปีย้อนหลัง ในกรณีทีเป็นประสบการณ์ทางานของผู้ทีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุด
ในสายงานบัญชีและการเงินเป็นประสบการณ์ทางานด้านใด ๆ ให้ระบุความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบว่า

- 30 ประสบการณ์ดังกล่าวเป็นประสบการณ์ทางานทีเป็นประโยชน์โดยตรงต่อการดาเนินกิจการและระยะเวลา
การทางานดังกล่าวเป็นไปตามทีประกาศกาหนดหรือไม่ อย่างไร
(ข) หากมีการดารงตาแหน่งใด ๆ ในปีทีผ่านมาทีได้รับค่าตอบแทนในกิจการหรือองค์กรอืนทีมี
วัตถุประสงค์หลักในการแสวงหากาไร โดยการดารงตาแหน่งดังกล่าวกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสาคัญ
ให้กับบริษัท เช่น การดารงตาแหน่งทีมีลักษณะประจาหรือต่อเนือง เป็นต้น ทั้งนี้ ให้ระบุชือกิจการ องค์กร
และตาแหน่งไว้ด้วย และให้เปิดเผยตาแหน่งหรืออาชีพหลักด้วย (ถ้ามี) (ในกรณีเป็นการดารงตาแหน่ง
ในหลายบริษัททีเป็นบริษัทใหญ่ บริษัทย่อยกันในกลุ่ม อาจเปิดเผยเป็นกลุ่มบริษัท พร้อมทั้งระบุจานวน
ไว้ด้วยก็ได้) ในกรณีทีผู้ทีได้รับมอบหมายให้รับรับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และผู้ทีได้รับ
มอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาบัญชี ซึงไม่ได้เป็นกรรมการ ผู้บริหารไม่ต้องเปิดเผย
ข้อมูลข้างต้น
(ค) กรณีทีกรรมการอิสระของบริษัทดารงตาแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
หรือบริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ให้ระบุไว้ด้วย
2. ในกรณีทีกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอานาจควบคุมรายใดดารงตาแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร
ในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัททีเกียวข้องหลายบริษัท ให้แสดงข้อมูลการดารงตาแหน่งของกรรมการ
ผู้บริหาร และผู้มีอานาจควบคุม ตามตารางดังนี้
รายชือบริษัท
รายชือ
ตัวอย่าง
นาย ก.
นาย ข.

บริษทั

บริษทั ย่อย
1
2

3

บริษทั ร่วม
1
2
3

บริษทั ทีเกียวข้อง
1
2
3

//
X
/
X
/
/
/
/
/
หมายเหตุ
1. / = กรรมการ X = ประธานกรรมการ
// = กรรมการบริหาร
2. บริษทั ทีเกียวข้อง ให้หมายถึง นิยามนิติบุคคลของบุคคลทีอาจมีความขัดแย้งของประกาศนี้

3. ประวัติกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอานาจควบคุม
ให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลประวัติการถูกลงโทษของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอานาจควบคุม
ในช่วง 5 ปีทีผ่านมา เนืองจากการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรืองดังต่อไปนี้
(1) การกระทาการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
(2) การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จทีอาจทาให้สาคัญผิด หรือปกปิด
ข้อความจริงทีควรบอกให้แจ้งในสาระสาคัญซึงอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือ
ผู้ทีเกียวข้อง
(3) การกระทาอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทาดังกล่าว

- 31 หมายเหตุ : 1. เอกสารแนบ 1 ของแบบ 56-1 ท้ายประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที ทจ. 38/2559
เรือง หลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกียวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
ของบริษัททีออกหลักทรัพย์ (ฉบับที 8) ลงวันที 6 กันยายน พ.ศ. 2559 ยังคงสาระสาคัญส่วนใหญ่ตาม
เอกสารแนบ 1 ฉบับเดิม แต่ได้ปรับปรุงให้บริษัทสามารถเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลเกียวกับกรรมการ ผู้บริหาร
ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ให้ครบถ้วนตามทีกาหนดโดยไม่จากัดรูปแบบของการเปิดเผย
รวมทั้งปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูลเกียวกับการดารงตาแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอานาจควบคุม
ให้ครอบคลุมถึงการดารงตาแหน่งใด ๆ ในปีทีผ่านมาในกิจการหรือองค์กรอืนทีมีลักษณะตามหมายเหตุ (5) (ข)
2. เอกสารแนบ 1 ของแบบ 56-1 ท้ายประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที ทจ. 36/2561
เรือง หลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกียวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
ของบริษัททีออกหลักทรัพย์ (ฉบับที 12) ลงวันที 18 เมษายน พ.ศ. 2561 ยังคงสาระสาคัญส่วนใหญ่ตาม
เอกสารแนบ 1 ฉบับเดิม แต่ได้ปรับปรุงให้บริษัทเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลเกียวกับผู้ทีได้รับมอบหมาย
ให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และผู้ทีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุม
ดูแลการทาบัญชีตามข้อ 1 หมายเหตุข้อ (1) (2) (5) (ก) (ข)

- 32 เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกียวกับกรรมการของบริษัทย่อย
ให้แสดงรายชือกรรมการของบริษัทย่อยตามตาราง ดังนี้
รายชือบริษัทย่อย
บริษทั ….
บริษทั ….
บริษทั ….
รายชือกรรมการ
ตัวอย่าง
นาย ก.
//
/
/
นาย ข.
/
X
หมายเหตุ
1. / = กรรมการ X = ประธานกรรมการ
// = กรรมการบริหาร
2. บริษทั ย่อย ให้หมายถึง บริษทั ย่อยทีมีนัยสาคัญ เช่น มีรายได้เกินกว่าร้อยละ 10 ของรายได้รวม
ตามงบกาไรขาดทุนรวมของปีบญ
ั ชีล่าสุด

- 33 เอกสารแนบ 3
รายละเอียดเกียวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
ให้แสดงรายละเอียดของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบัติงาน
ของบริษัท (ถ้ามี) โดยให้มีสาระสาคัญในเรืองดังต่อไปนี้
1. กรณีเป็นพนักงานภายในบริษัท
(1) ให้ระบุรายละเอียดเกียวกับชือของบุคคลทีได้รับมอบหมายจากบริษัทให้ปฏิบัตงิ าน
เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายในหรือหัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท และตาแหน่ง
(2) คุณวุฒิทางการศึกษา โดยให้รวมถึงวุฒิบัตร หรือประกาศนียบัตรทีเกียวข้องด้วย
หากจบการศึกษาสูงกว่าหรือเทียบเท่าปริญญาตรี ให้เปิดเผยคุณวุฒิทางการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป
(3) ประสบการณ์การทางาน และการฝึกอบรมทีเกียวข้อง
(4) สาหรับหัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบัติงาน ให้ระบุหน้าทีความรับผิดชอบด้วย
2. กรณีใช้บริการหน่วยงานภายนอก (outsource)
(1) ให้ระบุรายละเอียดเกียวกับชือของนิติบุคคลหรือบุคคลทีได้รับแต่งตั้งจากบริษัทให้ปฏิบัติงาน
เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายในหรือหัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท แล้วแต่กรณี
(2) ให้ระบุชือของบุคคลทีได้รับมอบหมายจากนิติบุคคลทีสังกัดให้ปฏิบัติงานเป็นหัวหน้างาน
ตรวจสอบภายในหรือหัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท แล้วแต่กรณี และตาแหน่งในนิติบุคคล
ทีสังกัด พร้อมทั้งแสดงรายละเอียดของบุคคลดังกล่าวตามแนวทางทีกาหนดไว้ในข้อ 1 ข้างต้นด้วย

- 34 เอกสารแนบ 4
รายละเอียดเกียวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
กรณีทีบริษัทมีการแสดงหรือประสงค์จะเปิดเผยราคาประเมินในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี
เช่น การแสดงราคาประเมินประกอบการทารายการระหว่างกัน บริษัทมีการปรับโครงสร้างการดาเนินธุรกิจ
อันเป็นผลให้มีการได้มาหรือจาหน่ายไปซึงทรัพย์สิน และประสงค์จะเปิดเผยราคาประเมินทีเกียวข้อง
บริษัทมีการตีราคาทรัพย์สนิ ใหม่ในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชี เป็นต้น ให้บริษัทแสดงรายละเอียดของ
ข้อมูลการประเมินราคาดังกล่าวโดยมีสาระสาคัญในเรือง ดังนี้
(1) ทรัพย์สินทีมีการประเมินราคาและราคาประเมิน ซึงจัดทาขึ้นล่วงหน้าก่อนการทารายการนั้น
ไม่เกิน 6 เดือน
(2) ชือผู้ทีทาหน้าทีประเมินราคาทรัพย์สิน ซึงได้แก่ ทีปรึกษาทางการเงินหรือบริษัทประเมิน
มูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนทีอยู่ในบัญชีรายชือทีสานักงานให้ความเห็นชอบ หรือผู้เชียวชาญเฉพาะด้าน
ทีสานักงานให้การยอมรับ แล้วแต่กรณี
(3) ชือผู้ควบคุมการปฏิบัติงานหรือผู้ประเมินหลัก แล้วแต่กรณี ทีเป็นผู้ลงลายมือชือในรายงาน
ซึงต้องอยู่ในบัญชีรายชือทีสานักงานให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ ในกรณีที ผู้ทีทาหน้าทีประเมินราคาทรัพย์สิน
เป็นทีปรึกษาทางการเงินหรือเป็นบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุน
(4) วัตถุประสงค์การประเมินราคาทรัพย์สิน ซึงต้องเป็นไปเพือวัตถุประสงค์สาธารณะในกรณีทีเป็น
รายงานประเมินราคาทรัพย์สินทีจัดทาโดยบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุน หรือมีคายินยอมของผู้ที
ทาหน้าทีประเมินราคาทรัพย์สินให้เผยแพร่ความเห็นนั้นได้ ในกรณีทีเป็นรายงานประเมินราคาทรัพย์สิน
ทีจัดทาโดยทีปรึกษาทางการเงินหรือผู้เชียวชาญเฉพาะด้าน
(5) วันทีในรายงานประเมินราคาทรัพย์สิน

