แบบ 56-1 One Report (ทจ. 55/2563)
สาหรับรอบปี สิ้นสุ ด 31 ธันวาคม 2564 เป็ นต้นไป

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี /รายงานประจาปี
แบบ 56-1 One Report
แบบ 69-1

วันที่ 1 กันยายน 2563

หมายเหตุ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี /รายงานประจาปี (แบบ 56-1 One Report) เป็ นข้อมูลขั้นต่าที่บริ ษทั ที่ออก
หลักทรัพย์ (“บริ ษทั ”) ต้องเปิ ดเผย โดยขอให้บริ ษทั พิจารณาข้อแนะนา คู่มือการจัดทา หรื อแบบสอบทาน
การเปิ ดเผยข้อมูลในแบบ 56-1 One Report ที่จดั ไว้บนเว็บไซต์ของสานักงาน เพื่อประกอบการจัดทาด้วย
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สารบัญ
หน้า
ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดาเนินงาน
1.
โครงสร้างและการดาเนินงานของกลุ่มบริ ษทั
2.
การบริ หารจัดการความเสี่ ยง
3. การขับเคลื่อนธุ รกิจเพื่อความยัง่ ยืน
4. การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ
(Management Discussion and Analysis: MD&A)

5. ข้อมูลทัว่ ไปและข้อมูลสาคัญอื่น
ส่ วนที่ 2 การกากับดูแลกิจการ
6. นโยบายการกากับดูแลกิจการ
7. โครงสร้างการกากับดูแลกิจการ และข้อมูลสาคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ
คณะกรรมการชุดย่อย ผูบ้ ริ หาร พนักงานและอื่น ๆ
8. รายงานผลการดาเนินงานสาคัญด้านการกากับดูแลกิจการ
9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน
ส่ วนที่ 3 งบการเงิน
ส่ วนที่ 4 การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
เอกสารแนบ
เอกสารแนบ 1

เอกสารแนบ 2
เอกสารแนบ 3
เอกสารแนบ 4
เอกสารแนบ 5
เอกสารแนบ 6

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอานาจควบคุม ผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย
ให้รับผิดชอบสู งสุ ดในสายงานบัญชีและการเงิน ผูท้ ี่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
โดยตรงในการควบคุมดูแลการทาบัญชี เลขานุการบริ ษทั และตัวแทนติดต่อ
ประสานงานกรณี เป็ นบริ ษทั ต่างประเทศ
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริ ษทั ย่อย
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกากับดูแล
การปฏิบตั ิงานของบริ ษทั (compliance)
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
นโยบายและแนวปฏิบตั ิการกากับดูแลกิจการ ฉบับเต็ม และจรรยาบรรณธุรกิจ
ฉบับเต็มที่บริ ษทั ได้จดั ทา
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

การเปิ ดเผยข้ อมูลเอกสารแนบ สามารถเปิ ดเผยไว้ ในเว็บไซต์ ของบริ ษัท ซึ่ งในแบบ 56-1 One Report จะต้ องระบุ
เว็บไซต์ หรื อลิงก์ เพื่อให้ ผ้ ูลงทุนสามารถเรี ยกดูข้อมูลได้ สะดวก และจะต้ องเก็บข้ อมูลดังกล่ าวไว้ ไม่ น้อยกว่ า 5 ปี
โดยไม่ มีการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง ทั้งนี ้ ขอให้ นาส่ งข้ อมูลเอกสารแนบดังกล่ าวให้ แก่ ตลาดหลักทรั พย์
แห่ งประเทศไทยด้ วย
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ส่ วนที่ 1

การประกอบธุรกิจและผลการดาเนินงาน
1. โครงสร้ างและการดาเนินงานของกลุ่มบริษัท
1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
ให้อธิ บายภาพรวมที่มาและลักษณะการประกอบธุรกิจของบริ ษทั หรื อกลุ่มบริ ษทั
ซึ่งประกอบด้วยบริ ษทั บริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ร่ วม ที่ดาเนินงานอยูใ่ นปั จจุบนั หรื อกาลังจะดาเนินงาน
แล้วแต่กรณี โดยให้อธิ บายในประเด็นดังต่อไปนี้ดว้ ย
1.1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรื อกลยุทธ์ในการดาเนินงานของบริ ษทั
หรื อกลุ่มบริ ษทั ในภาพรวม ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั กาหนด ซึ่งแสดงให้เห็นถึงทิศทางและ
ความมุ่งมัน่ ที่จะขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่ ความยัง่ ยืน โดยอธิ บายเท่าที่บริ ษทั เห็นว่าเหมาะสม เพื่อให้ผลู ้ งทุน
เข้าใจ และใช้เป็ นแนวทางในการติดตามทิศทางการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ในอนาคตต่อไป
1.1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
ให้อธิบายการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงอานาจ
ในการควบคุมบริ ษทั และลักษณะการประกอบธุรกิจในปี ที่ผ่านมาโดยสังเขป ทั้งนี้ หากบริ ษทั มีการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ ้น การจัดการ หรื อการประกอบธุรกิจอย่างมีนยั สาคัญ หรื อมี เหตุการณ์สาคัญอื่น
(เช่น การควบรวมกิจการ) ในช่วง 3 ปี ที่ผา่ นมา ให้อธิบายการเปลี่ยนแปลงในเรื่ องดังกล่าวด้วย
1.1.3 ให้ระบุวา่ บริ ษทั ได้ใช้เงินระดมทุนเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งในแบบแสดง
รายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์แล้ว1หรื อไม่ โดยให้บริ ษทั เปิ ดเผยข้อมูล ดังนี้
(1) การใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายตราสารทุนหรื อตราสารหนี้แต่ละครั้ง2
การใช้ เงิน

จานวนเงินที่ใช้ ระยะเวลาที่ใช้ เงิน รายละเอียด /ความคืบหน้ าของการใช้ เงิน/
โดยประมาณ
โดยประมาณ เหตุผลและมาตรการดาเนินการกรณีใช้ เงิน
ไม่ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์
1. เพื่อใช้ในการซื้อสิ นทรัพย์
- กรณี เป็ นการซื้อสิ นทรัพย์ ให้อธิบาย
หรื อลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับประเภทสิ นทรัพย์และจานวนเงิน
กับการดาเนินธุรกิจปัจจุบนั
ที่ใช้โดยประมาณ
- กรณี เป็ นการลงทุนในกิจการให้อธิบาย
2. เพื่อใช้ในการซื้อสิ นทรัพย์
ลักษณะกิจการที่จะลงทุน สถานะ
หรื อลงทุนในกิจการที่ไม่
การลงทุน และจานวนเงินที่ใช้
เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจ
โดยประมาณทั้งนี้ กรณี การซื้อสิ นทรัพย์
ปัจจุบนั
1

ยกเว้นสาหรับกรณีการเสนอขายหุ้นกูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝงซึ่งออกตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2559 เรื่ อง การขออนุญาต
และการอนุญาตให้ออกและเสนอขายหุ้นกูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝง และประกาศที่เกี่ยวข้อง
2

การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายตราสารทุนหรื อตราสารหนี้ ให้ใช้สาหรับบริ ษทั ที่เคยเปิ ดเผยข้อมูล
วัตถุประสงค์การใช้เงินในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารทุนหรื อตราสารหนี้ตามตารางนี้แล้ว และยังใช้เงินไม่ครบตาม
วัตถุประสงค์
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3. เพื่อชาระคืนเงินกู้ หรื อหนี้
จากการออกตราสารหนี้

จานวนเงินที่ใช้ ระยะเวลาที่ใช้ เงิน รายละเอียด /ความคืบหน้ าของการใช้ เงิน/
โดยประมาณ โดยประมาณ
เหตุผลและมาตรการดาเนินการกรณีใช้ เงิน
ไม่ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์
หรื อลงทุนในกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
การดาเนินธุรกิจปัจจุบนั ให้อธิบายเหตุผล
และที่มาของการเข้าไปซื้อสิ นทรัพย์ หรื อ
ลงทุนในกิจการดังกล่าวด้วย
- กรณี เป็ นการชาระหนี้ที่มีกบั กลุม่
ที่ปรึ กษาทางการเงินหรื อกลุ่มตัวกลาง
ในการเสนอขายหลักทรัพย์ ให้เปิ ดเผย
terms and conditions ของหนี้ดงั กล่าว
เพิ่มเติมด้วย
- กรณี อื่น ๆ ให้เปิ ดเผยอย่างน้อย
ในเรื่ องจานวนเงินและระยะเวลา
การใช้เงิน

4. กรณี อื่น ๆ เช่น เงินทุนที่ใช้
หมุนเวียนในกิจการ
หมายเหตุ :
1. ให้เปิ ดเผยประมาณการมูลค่าเงินที่ใช้แยกแต่ละวัตถุประสงค์การใช้เงิน โดยอาจเปิ ดเผยข้อมูลในลักษณะเป็ นช่วง
(range) ที่เหมาะสมได้ และให้เรี ยงลาดับการใช้เงินตามความสาคัญของวัตถุประสงค์แต่ละเรื่ อง ทั้งนี้ หากเงินระดมทุน
ที่ได้รับในครั้งนี้ไม่เพียงพอสาหรับวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ระบุไว้ ให้เปิ ดเผยแหล่งเงินทุนที่จะจัดหาเพิ่มเติมด้วย
2. หากเป็ นการทารายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ให้เปิ ดเผยเป็ นรายการระหว่างกันที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย
ทั้งนี้ แนวทางการเปิ ดเผยวัตถุประสงค์การใช้เงินให้เป็ นไปตามคู่มือการเปิ ดเผยข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายหลักทรัพย์ และแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ที่กาหนดไว้บนเว็บไซต์ของสานักงาน

(2) กฎหมายที่ใช้บงั คับ3
ให้ระบุกฎหมายของประเทศที่ใช้บงั คับกับตราสารหนี้ (applicable law)
1.1.4 ให้อธิ บายข้อผูกพันที่บริ ษทั ให้คามัน่ ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายหลักทรัพย์และ/หรื อเงื่อนไขการอนุญาตของสานักงาน (ถ้ามี) และ/หรื อเงื่อนไขการรับหลักทรัพย์
ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย (ถ้ามี) รวมทั้งการปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามข้อผูกพันหรื อเงื่อนไขดังกล่าว
ในปี ต่อ ๆ มา
1.1.5 ชื่อ สถานที่ต้ งั สานักงานใหญ่ ประเภทธุรกิจ เลขทะเบียนบริ ษทั โทรศัพท์
โทรสาร เว็บไซต์บริ ษทั (ถ้ามี) จานวนและชนิดของหุ ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั

3

การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายที่ใช้บงั คับ ให้ใช้สาหรับบริ ษทั ที่เคยเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวในแบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายตราสารหนี้แล้ว
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1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
1.2.1 โครงสร้างรายได้1
ในกรณี ที่บริ ษทั มีสายผลิตภัณฑ์หรื อกลุ่มธุรกิจมากกว่า 1 สาย หรื อ 1 กลุ่ม ให้ระบุ
สัดส่ วนรายได้จากแต่ละสายผลิตภัณฑ์หรื อกลุ่มธุรกิจ โดยอย่างน้อยให้แสดงสัดส่ วนรายได้ของสายผลิตภัณฑ์
หรื อกลุ่มธุรกิจที่มีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 10 ของรายได้รวมตามงบกาไรขาดทุนรวมของปี บัญชีล่าสุ ด โดยให้แสดง
ตามตารางดังนี้ ทั้งนี้ ในกรณี ที่หมายเหตุประกอบงบการเงิ นของบริ ษทั ได้แสดงผลการดาเนิ นงานของแต่ละ
สายผลิ ตภัณฑ์ไว้ครบถ้วนตามมาตรฐานการบัญชีวา่ ด้วยการเสนอข้อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงานแล้ว
อาจอธิบายโครงสร้างรายได้เฉพาะปี ล่าสุ ดก็ได้ (เช่น บริ ษทั มีรายได้จากการประกอบธุรกิจ A ร้อยละ 65 และ
ธุรกิจ B ร้อยละ 35 พร้อมทั้งอธิ บายอ้างอิงถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินที่เกี่ยวข้อง)
สายผลิตภัณฑ์/กลุ่มธุรกิจ
สายผลิตภัณฑ์/กลุ่มธุรกิจที่ 1
สายผลิตภัณฑ์/กลุ่มธุรกิจที่ 2
สายผลิตภัณฑ์/กลุ่มธุรกิจที่ 3
รายได้อื่น3 (ถ้ามี)
รวม

ดาเนินการ
โดย

% การถือหุ้น
ของบริ ษทั

ปี 25..
รายได้2

%

100

ปี 25..
รายได้2

%

100

ปี 25..
รายได้2

%

100

1

กรณีที่บริ ษทั ได้ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนเป็ นการทัว่ ไป (initial public offering) ในช่วง 1 หรื อ 2 ปี ที่ผา่ นมา และ
ไม่สามารถแสดงโครงสร้างรายได้ 3 ปี ย้อนหลังได้ ให้แสดงตารางโครงสร้างรายได้เฉพาะในช่วง 1 หรื อ 2 ปี ที่ผา่ นมา แล้วแต่กรณี
2
รายได้ ให้รวมถึงส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมตามวิธีส่วนได้เสี ยจากการลงทุนด้วย
3
ให้อธิบายลักษณะและสัดส่ วนของรายได้อื่น ซึ่งหากรายได้อื่นใดมีสัดส่วนที่มีนยั สาคัญ ให้อธิบายแยกออกมาด้วย

1.2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
ให้อธิ บายข้อมูลดังต่อไปนี้ แยกตามแต่ละสายผลิตภัณฑ์หรื อกลุ่มธุรกิจ
(1) ลักษณะผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ
ให้อธิ บายลักษณะผลิตภัณฑ์หรื อบริ การเพื่อให้ผลู ้ งทุนเข้าใจลักษณะธุรกิจ
ของบริ ษทั ในปี ที่ผา่ นมา รวมถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อโอกาสหรื อข้อจากัดการประกอบธุรกิจ เช่น
การได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ สัมปทาน หรื อการส่ งเสริ มการลงทุน เป็ นต้น พร้อมทั้งอธิ บาย
ลักษณะสิ ทธิประโยชน์ที่ได้รับด้วย
กรณี บริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อยประกอบธุรกิจที่มีลกั ษณะเป็ นโครงการ เช่น
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ หรื อธุรกิจโรงไฟฟ้า เป็ นต้น ขอให้อธิบายข้อมูลของแต่ละโครงการที่มีนยั สาคัญ
เช่น ที่ต้ งั โครงการ ลักษณะลูกค้า กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย มูลค่าโครงการ ความคืบหน้าของการพัฒนาและการขาย
เป็ นต้น
ให้อธิ บายนโยบายการวิจยั และพัฒนาในด้านต่าง ๆ และให้ระบุรายละเอียด
เกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมในกระบวนการ สิ นค้าและ/หรื อบริ การ หรื อโมเดลธุรกิจ (ถ้ามี) ซึ่งแสดง
ให้เห็นว่าบริ ษทั มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของผูม้ ีส่วนได้เสี ยและพร้อมรองรับ
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดล้อม ซึ่งนาไปสู่ การเพิ่มโอกาสและความสามารถในการแข่งขัน
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โดยบริ ษทั สามารถอธิบายข้อมูลโดยสังเขปตามที่บริ ษทั เห็นว่าเหมาะสม พร้อมทั้งแสดงรายจ่ายในระยะ 3 ปี
ที่ผา่ นมาสาหรับการทาวิจยั และพัฒนาดังกล่าว กรณี ที่ไม่มี ให้ระบุวา่ ไม่มี พร้อมทั้งอธิบายเหตุผลประกอบด้วย
(2) การตลาดและการแข่งขัน
(ก) ให้อธิ บายนโยบายการตลาดของผลิตภัณฑ์หรื อบริ การที่สาคัญใน
ปี ที่ผา่ นมาซึ่งอาจอธิบายในเชิงเปรี ยบเทียบกับคู่แข่งในภาพรวม ลักษณะลูกค้า กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย การจาหน่าย
และช่องทางการจัดจาหน่ายหากมีการส่ งผลิตภัณฑ์ออกไปจาหน่ายต่างประเทศ ให้ระบุสัดส่ วนการจาหน่าย
ในประเทศต่อการส่ งออกไปจาหน่ายต่างประเทศ ชื่อประเทศหรื อกลุ่มประเทศที่จาหน่ายผลิตภัณฑ์หรื อ
บริ การด้วย
(ข) ให้อธิ บายสภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมในปี ที่ผา่ นมา และ
แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต เช่น จานวนคู่แข่งโดยประมาณ ขนาดของบริ ษทั
เมื่อเทียบกับคู่แข่ง สถานภาพและศักยภาพในการแข่งขันของบริ ษทั ชื่อคู่แข่ง (โดยทัว่ ไปไม่จาเป็ นต้องเปิ ดเผย
เว้นแต่ในกรณี ที่ในอุตสาหกรรมนี้มีคู่แข่งเพียงรายเดียว หรื อน้อยรายที่เป็ นผูน้ าตลาด) เป็ นต้น
(3) การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริ การ
ให้อธิ บายลักษณะการจัดให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อจาหน่ายในปี ที่ผา่ นมา
เช่น การผลิต (จานวนโรงงาน กาลังการผลิตรวม) การจัดหาวัตถุดิบหรื อผลิตภัณฑ์เพื่อจาหน่าย จานวน
ผูจ้ าหน่ายวัตถุดิบ รวมทั้งสัดส่ วนการซื้อวัตถุดิบในประเทศและต่างประเทศ (ในกรณี เป็ นสถาบันการเงิน
ให้อธิ บายในเรื่ องแหล่งที่มาของเงินทุน และการให้กยู้ มื )
(4) ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
ให้อธิ บายลักษณะสาคัญของทรัพย์สินถาวรหลักและสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ที่สาคัญที่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยใช้ในการประกอบธุรกิจ โดยบริ ษทั อาจเปิ ดเผยราคาประเมินทรัพย์สินด้วยก็ได้
นอกจากนี้ ให้เปิ ดเผยนโยบายการลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมด้วย ทั้งนี้ ให้อธิ บายข้อมูลในส่ วนนี้
โดยสังเขป และรายละเอียดให้เปิ ดเผยตามเอกสารแนบ
(5) งานที่ยงั ไม่ได้ส่งมอบ (เฉพาะกรณี ที่การประกอบธุรกิจมีลกั ษณะเป็ น
โครงการหรื อชิ้นงาน ซึ่งแต่ละโครงการหรื อชิ้นงานมีมูลค่าสู ง และใช้เวลานานในการส่ งมอบงาน เช่น
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจต่อเรื อ เป็ นต้น)
ให้แสดงมูลค่างานที่ยงั ไม่ได้ส่งมอบ ณ วันหลังสุ ดที่เป็ นไปได้ หากเป็ น
โครงการที่มีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของรายได้รวมตามงบการเงินรวมของปี บัญชีล่าสุ ด ให้ระบุ
เป็ นรายชิ้นที่คาดว่าจะส่ งมอบในแต่ละช่วงเวลา
หมายเหตุ หากบริ ษทั มีการพึ่งพิงลูกค้าหรื อผูจ้ ดั จาหน่ายรายใดที่มีบทบาทสาคัญ
ต่อการอยูร่ อดของบริ ษทั ให้เปิ ดเผยเป็ นปัจจัยความเสี่ ยง และหากการพึ่งพิงมีสัดส่ วนเกินร้อยละ 30 ของ
รายได้รวมหรื อยอดซื้อรวม ตามแต่กรณี ตามงบการเงินรวม ให้ระบุจานวนราย ลักษณะความสัมพันธ์และ
ประเภทของสิ นค้าที่ซ้ือขาย อย่างไรก็ดี หากบริ ษทั มีการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับชื่อลูกค้าหรื อผูจ้ ดั จาหน่าย
ให้แก่บุคคลอื่น เช่น ผูล้ งทุนหรื อนักวิเคราะห์ดา้ นหลักทรัพย์หรื อการลงทุน ก็ให้ระบุชื่อดังกล่าวด้วย
เพื่อให้ผลู ้ งทุนมีขอ้ มูลเท่าเทียมกัน
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1.3 โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
1.3.1 โครงสร้างการถือหุน้ ของกลุ่มบริ ษทั
ในกรณี ที่บริ ษทั มีบริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ร่ วม ให้แสดงข้อมูลต่อไปนี้
(1) ให้อธิ บายนโยบายการแบ่งการดาเนิ นงานของบริ ษทั ในกลุ่ม
(2) ให้แสดงข้อมูลแผนภาพโครงสร้างการถือหุน้ ของกลุ่มบริ ษทั โดยให้ระบุ
สัดส่ วนการถือหุน้ และสัดส่ วนของสิ ทธิออกเสี ยง (ในกรณี ที่แตกต่างจากสัดส่ วนการถือหุน้ ) ไว้ดว้ ย และ
ในกรณี ที่การถื อหุ ้นในบริ ษัทย่อยเป็ นการตกลงร่ วมทุนกับกลุ่มธุ ร กิ จอื่ น ให้ระบุชื่ อและสัดส่ วน
การถื อหุ ้นของผูร้ ่ วมทุนนั้นด้วย (หากมีบริ ษทั ย่อย หรื อบริ ษทั ร่ วมจานวนมาก อาจจัดรวมกันเป็ นกลุ่มธุรกิจก็ได้)
(3) กรณี เป็ นบริ ษทั ที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ ในบริ ษทั อื่น (holding
company) ให้ระบุขนาดของบริ ษทั ที่ประกอบธุรกิจหลัก และขนาดของบริ ษทั อื่น โดยเปรี ยบเทียบกับขนาด
ของบริ ษทั ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง4 ทั้งนี้ หากสัดส่ วนดังกล่าวไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด ให้ระบุ
มาตรการและแนวทางแก้ไขเพื่อให้เป็ นไปตามเกณฑ์ดว้ ย
(4) ชื่อ สถานที่ต้ งั สานักงานใหญ่ ประเภทธุรกิจ โทรศัพท์ โทรสาร จานวน
และชนิดของหุ ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของนิติบุคคลที่บริ ษทั ถือหุ ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจานวนหุ ้น
ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของนิ ติบุคคลนั้น
1.3.2 หากบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ ้นในบริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ร่ วมเกินกว่า
ร้อยละ 10 ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงของบริ ษทั ดังกล่าว ให้อธิ บายเหตุผลประกอบที่ให้บุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ ้นในบริ ษทั ดังกล่าวแทนการถือหุ ้นของบริ ษทั โดยตรงด้วย
1.3.3 ความสัมพันธ์กบั กลุ่มธุรกิจของผูถ้ ือหุ ้นใหญ่ 5
ในกรณี ที่บริ ษทั หรื อกลุ่มบริ ษทั เป็ นบริ ษทั ในเครื อ หรื อเป็ นส่ วนหนึ่งของ
กลุ่มธุรกิจของผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ และโดยสภาพการดาเนินธุรกิจหลักของบริ ษทั อาจต้องสัมพันธ์ พึ่งพิง6 หรื อแข่งขัน
กับธุรกิจอื่นในกลุ่มธุรกิจของผูถ้ ือหุ ้นใหญ่อย่างมีนยั สาคัญ บริ ษทั ควรอธิบายโครงสร้างหรื อสถานภาพนั้น
รวมทั้งลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างกัน โดยควรแสดงแผนภาพโครงสร้างธุรกิจโดยรวมของ
ผูถ้ ือหุน้ ใหญ่เท่าที่ทาได้ดว้ ย พร้อมทั้งอธิบายเหตุผลและโอกาสหรื อความจาเป็ นที่ตอ้ งมีการพึ่งพิงหรื อ
สนับสนุนระหว่างกัน รวมทั้งความสาคัญเชิงกลยุทธ์ (positioning) ของบริ ษทั หรื อกลุ่มบริ ษทั ต่อกลุ่มธุรกิจ
ของผูถ้ ือหุ ้นใหญ่ ในกรณี ที่โครงสร้างธุรกิจของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ในกลุ่มมีการแข่งขันกันอย่างมีนยั สาคัญ

4

ตามที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และ
ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการพิจารณาขนาดของบริ ษทั ในส่วนที่เกี่ยวกับ
การอนุญาตให้บริ ษทั ที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริ ษทั อื่น (holding company) เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
5
ไม่ตอ้ งเปิ ดเผยข้อมูลในหัวข้อนี้ก็ได้ หากเป็ นกรณีที่การดาเนินธุรกิจหลักของบริ ษทั มิได้มีความสัมพันธ์หรื อเกี่ยวข้องกับ
การดาเนินธุรกิจอื่นของผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่อย่างมีนยั สาคัญ หรื อมีความสัมพันธ์กนั แต่เพียงครั้งคราวเฉพาะธุรกรรม เช่น
ใช้บริ การโฆษณา กูย้ ืมเงิน เช่าทรัพย์สิน เป็ นต้น
6

ตัวอย่างของความสัมพันธ์หรื อพึ่งพิง เช่น การให้หรื อรับความช่วยเหลือทางการเงิน ทางเทคนิค หรื อการจัดหาวัตถุดิบ
การใช้ตราสินค้าร่ วมกัน เป็ นต้น
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ควรอธิบายให้ชดั เจนด้วยว่า บริ ษทั มีกลไกการรักษาสิ ทธิของผูถ้ ือหุน้ ให้ได้รับความเป็ นธรรม หรื อการบริ หาร
จัดการบริ ษทั จะเป็ นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของกิจการและผูถ้ ือหุน้ โดยรวมอย่างไร ทั้งนี้ เพื่อให้ผลู ้ งทุน
เข้าใจภาพรวมการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั หรื อกลุ่มบริ ษทั
1.3.4 ผูถ้ ือหุน้
(1) รายชื่อผูถ้ ือหุน้ ใหญ่
ให้ระบุรายชื่อกลุ่มผูถ้ ือหุน้ ดังต่อไปนี้ พร้อมทั้งจานวนหุ ้นที่ถือและสัดส่ วน
การถือหุน้ ล่าสุ ด ทั้งนี้ ให้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ ี่เกี่ยวข้องและผูถ้ ือหุ ้นที่อยูภ่ ายใต้ผมู ้ ีอานาจควบคุมเดียวกัน
เป็ นกลุ่มเดียวกัน
(ก) กลุ่มผูถ้ ือหุ ้นที่ถือหุ ้นสู งสุ ด 10 รายแรก
(ข) กลุ่มผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกาหนดนโยบาย
การจัดการหรื อการดาเนินงานของบริ ษทั อย่างมีนยั สาคัญ (เช่น มีการส่ งบุคคลเข้าเป็ นกรรมการที่มีอานาจจัดการ
(authorized director))
ในกรณี ที่รายชื่อกลุ่มผูถ้ ือหุ ้นที่ปรากฏดังกล่าวข้างต้น ยังไม่แสดงถึงบุคคล
ที่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่แท้จริ ง เช่น รายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่แสดงไว้เป็ น holding company หรื อ nominee account ให้ระบุ
ชื่อบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลหลักที่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่แท้จริ ง รวมทั้งธุรกิจหลักของบุคคลดังกล่าวด้วย เว้นแต่จะมี
เหตุอนั สมควรที่ทาให้ไม่อาจทราบผูถ้ ือหุน้ ที่แท้จริ งได้
(2) ในกรณี ที่บริ ษทั มีการประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ ในบริ ษทั อื่น (holding
company) ให้แสดงข้อมูลผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ย่อยที่เป็ นบริ ษทั ที่ประกอบธุรกิจหลักตามแนวทางที่กาหนดไว้
ใน (1) ด้วย ทั้งนี้ หากเป็ นกรณี ที่ holding company มีการประกอบธุรกิจหลากหลายประเภทธุรกิจ โดยมีบริ ษทั
ที่เป็ นศูนย์กลางทาหน้าที่บริ หารจัดการบริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ร่ วมในแต่ละกลุ่มธุรกิจ ให้แสดงข้อมูลผูถ้ ือหุ ้นของ
บริ ษทั ที่เป็ นศูนย์กลาง บริ ษทั ย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักแต่ไม่ได้อยูภ่ ายใต้บริ ษทั ที่เป็ นศูนย์กลาง และ
บริ ษทั ย่อยภายในกลุ่มของบริ ษทั ที่เป็ นศูนย์กลางซึ่ งขนาดของบริ ษทั ดังกล่าวมีนยั สาคัญเมื่อเทียบกับขนาดของ
holding company ด้วย
(3) ข้อตกลงระหว่างผูถ้ ือหุ ้นใหญ่ (shareholders’ agreement) (ถ้ามี)
ในกรณี ที่กลุ่มผูถ้ ือหุ ้นใหญ่มีขอ้ ตกลงระหว่างกัน ในเรื่ องที่มีผลกระทบต่อ
การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรื อการบริ หารงานของบริ ษทั โดยข้อตกลงดังกล่าวมีบริ ษทั ร่ วมลงนามด้วย
ให้ระบุ พร้อมทั้งอธิบายสาระสาคัญที่มีผลต่อการดาเนินงานของบริ ษทั
1.4 จานวนทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ว
1.4.1 บริ ษทั มีทุนจดทะเบียน
ล้านบาท เรี ยกชาระแล้ว
ล้านบาท
แบ่งเป็ นหุน้ สามัญ
หุน้ หุน้ บุริมสิ ทธิ
หุน้ (ถ้ามี) มูลค่าหุน้ ละ
บาท
ในกรณี ที่บริ ษทั มีหลักทรัพย์ไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อื่น ให้ระบุชื่อ
ตลาดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนนั้นด้วย
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1.4.2 ในกรณี ที่บริ ษทั มีหุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรื อเงื่อนไขแตกต่างจากหุน้ สามัญ เช่น
หุน้ บุริมสิ ทธิ ให้อธิบายลักษณะสาคัญของหลักทรัพย์ เช่น จานวน มูลค่า และสิ ทธิและเงื่อนไขที่แตกต่างจาก
หุน้ สามัญ ลักษณะบุคคลที่ถือหุน้ บุริมสิ ทธิดงั กล่าว เป็ นต้น ทั้งนี้ หากบุคคลนั้นเป็ นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ให้ระบุรายชื่อและจานวนที่แต่ละรายถือด้วย
1.4.3 ในกรณี ที่มีหุน้ หรื อหลักทรัพย์แปลงสภาพของบริ ษทั เป็ นหลักทรัพย์อา้ งอิง
ในการออกหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนซึ่ งเป็ นคนต่างด้าว (Thai Trust Fund) และใบแสดงสิ ทธิ
ในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อา้ งอิงไทย (NVDR) ให้ระบุจานวนหุ ้นและจานวนหุน้ รองรับหลักทรัพย์
แปลงสภาพที่เป็ นหลักทรัพย์อา้ งอิงดังกล่าว พร้อมทั้งอธิ บายถึงผลกระทบต่อสิ ทธิในการออกเสี ยงของ
ผูถ้ ือหุน้ อันเนื่องมาจากการที่กองทุนรวมหรื อผูอ้ อก NVDR ไม่ใช้สิทธิออกเสี ยงในการประชุมผูถ้ ือหุ ้น
1.5 การออกหลักทรัพย์ อื่น
1.5.1 กรณี ที่บริ ษทั มีหลักทรัพย์แปลงสภาพ เช่น ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุ ้น
หุน้ กูแ้ ปลงสภาพ ให้อธิบายลักษณะสาคัญของหลักทรัพย์ เช่น ประเภท อายุ อัตราดอกเบี้ย อัตราและ
ราคาแปลงสภาพ จานวนหุน้ ที่ออกเพื่อรองรับการแปลงสภาพ จานวนและมูลค่าที่เสนอขาย จานวนและมูลค่า
ที่ยงั ไม่ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพ จานวนและมูลค่าที่ยงั ไม่ได้ไถ่ถอน วันครบกาหนดไถ่ถอน หลักประกัน และ
เงื่อนไขอื่นที่เป็ นสาระสาคัญ เช่น การให้สิทธิไถ่ถอนหุน้ กูแ้ ปลงสภาพก่อนครบกาหนด (put option และ
call option) เป็ นต้น
1.5.2 กรณี ท่ีบริ ษทั มี หลักทรั พย์ที่เป็ นตราสารหนี้ เช่ น หุ ้นกู้ ตัว๋ เงิน ให้อธิ บาย
ลักษณะสาคัญของหลักทรัพย์ดังกล่าว เช่ น ประเภทหุ ้นกู้ หรื อตัว๋ เงิ น จานวนและมูลค่าที่ยงั ไม่ได้ไถ่ถอน
วันครบกาหนดไถ่ถอน หลักประกัน เงื่อนไขอื่นที่เป็ นสาระสาคัญ เช่น การให้สิทธิไถ่ถอนหุ ้นกูห้ รื อตัว๋ เงิน
ก่อนครบกาหนด (put option และ call option) เงื่อนไขในการกูย้ มื เงิน เป็ นต้น และการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
ครั้งหลังสุ ดของหุน้ กูห้ รื อตัว๋ เงิน ผูอ้ อกหุ ้นกูห้ รื อตัว๋ เงิน หรื อผูค้ ้ าประกันการชาระหนี้ตามตราสาร แล้วแต่กรณี
ทั้งนี้ ในกรณี ที่ตราสารหนี้ที่ยงั ไม่ครบกาหนดไถ่ถอนเป็ นหุน้ กูท้ ี่มีผคู ้ ้ าประกัน
การชาระหนี้ ให้แนบข้อมูลเกี่ยวกับผูค้ ้ าประกันซึ่งเป็ นข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสิ นใจของผูล้ งทุน
ซึ่งรวมถึงลักษณะการประกอบธุรกิจ ข้อมูลทางการเงินที่สาคัญที่แสดงถึงฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
อันดับความน่าเชื่อถือของผูค้ ้ าประกันครั้งหลังสุ ด (ถ้ามี) ด้วย ทั้งนี้ หากผูค้ ้ าประกันดังกล่าวเป็ นบริ ษทั ที่มีหน้าที่
ยืน่ แบบ 56-1 One Report ให้อา้ งอิงไปยังแบบ 56-1 One Report ของผูค้ ้ าประกันที่จดั ไว้ที่เว็บไซต์ของสานักงานได้
1.6 นโยบายการจ่ ายเงินปันผล
ให้ระบุนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษทั ที่จะจ่ายให้ผถู ้ ือหุ ้น รวมทั้งนโยบาย
ที่บริ ษทั ย่อยจะจ่ายเงินปันผลให้บริ ษทั ด้วย
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2. การบริหารจัดการความเสี่ ยง
2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ ยง
ให้อธิ บายนโยบาย กรอบการดาเนินงาน และแผนการบริ หารความเสี่ ยงระดับองค์กร
เพื่อแสดงให้เห็นว่าบริ ษทั มีการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินความเสี่ ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวิสัยทัศน์
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรื อกลยุทธ์ในการดาเนินงานของบริ ษทั รวมถึงระบุมาตรการรองรับความเสี่ ยง
ให้อยูใ่ นระดับที่สามารถยอมรับได้อย่างต่อเนื่อง โดยอธิบายความเสี่ ยงที่มีนยั สาคัญ ทั้งนี้ บริ ษทั สามารถ
นานโยบาย กรอบการดาเนินงาน และแผนการบริ หารความเสี่ ยงทั้งฉบับไปเปิ ดเผยบนเว็บไซต์ของบริ ษทั
2.2 ปัจจัยความเสี่ ยงต่ อการดาเนินธุรกิจของบริษัท
2.2.1 ความเสี่ ยงต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั หรื อกลุ่มบริ ษทั ทั้งในปัจจุบนั และ
ที่อาจเกิดขึ้นใหม่ (emerging risk) ในอีก 3-5 ปี ข้างหน้า ให้ระบุและอธิบายปัจจัยที่อาจทาให้เกิดความเสี่ ยง
อย่างมีนยั สาคัญต่อการประกอบธุรกิจ การดาเนินงาน ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน หรื อความดารงอยู่
ของบริ ษทั หรื อกลุ่มบริ ษทั รวมถึงประเด็นความเสี่ ยงด้านสิ่ งแวดล้อม ด้านสังคม ที่ครอบคลุมถึงการเคารพ
สิ ทธิมนุษยชน และด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี เช่น ความเสี่ ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ความเสี่ ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ความเสี่ ยงจากกรณี พิพาทกับชุมชน ความเสี่ ยงจากการทุจริ ต
คอร์รัปชัน ความเสี่ ยงจากโรคระบาดร้ายแรง เป็ นต้น
2.2.2 ความเสี่ ยงต่อการลงทุนของผูถ้ ือหลักทรัพย์ ให้ระบุและอธิบายความเสี่ ยง
ที่อาจทาให้ผถู ้ ือหลักทรัพย์ไม่ได้รับผลตอบแทนหรื อสิ ทธิที่ควรจะได้รับหรื อสู ญเสี ยเงินลงทุนทั้งจานวน
หรื อบางส่ วน
2.2.3 ความเสี่ ยงต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (กรณี ผอู ้ อกหลักทรัพย์เป็ น
บริ ษทั ต่างประเทศ) ให้ระบุและอธิบายลักษณะความเสี่ ยงตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด7 รวมทั้งข้อจากัดต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องจากการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ เช่น การฟ้องร้องดาเนิ นคดีทางกฎหมาย สิ ทธิความคุม้ ครอง
ผูล้ งทุนเกี่ยวกับการบริ หารจัดการบริ ษทั (corporate matter) ข้อจากัดเกี่ยวกับการส่ งเงินออกนอกประเทศ
(ถ้ามี) เป็ นต้น
ในการเปิ ดเผยปัจจัยความเสี่ ยงข้างต้น ให้ระบุเฉพาะปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อบริ ษทั
กลุ่มบริ ษทั หรื อผูถ้ ือหลักทรัพย์โดยตรง ไม่ใช่ความเสี่ ยงสาหรับการประกอบธุรกิจหรื อการลงทุนทัว่ ไป
โดยให้อธิบายถึงลักษณะความเสี่ ยง เหตุการณ์ที่เป็ นสาเหตุของความเสี่ ยง ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
(ถ้าประเมินผลกระทบเป็ นตัวเลขได้ให้ระบุดว้ ย) แนวโน้มหรื อความเป็ นไปได้ที่จะเกิดความเสี่ ยงดังกล่าว
นอกจากนี้ หากบริ ษทั มีมาตรการรองรับไว้เป็ นการเฉพาะและสามารถลดความเสี่ ยงได้อย่างมีนยั สาคัญแล้ว
บริ ษทั อาจอธิ บายเพิ่มเติมไว้ดว้ ยก็ได้

7

ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยข้อกาหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริ ษทั
ต่างประเทศซึ่งไม่มีหุ้นเป็ นหลักทรัพย์ซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ
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3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
3.1 นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้ านความยั่งยืน
ให้อธิ บายนโยบายการจัดการด้านความยัง่ ยืนระดับองค์กรที่สอดคล้องกับทิศทางและ
กลยุทธ์การดาเนินธุรกิจ เพื่อสะท้อนถึงเจตนารมณ์และความมุ่งมัน่ ที่จะขับเคลื่อนธุรกิจโดยคานึงถึงประเด็น
ด้านสิ่ งแวดล้อม ด้านสังคม ที่ครอบคลุมการเคารพสิ ทธิมนุษยชน และด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี
ทั้งนี้ ให้อธิบายเฉพาะภาพรวมนโยบายและแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการจัดการด้านความยัง่ ยืนตามที่บริ ษทั
เห็นว่าสาคัญ โดยสามารถนานโยบายและแนวปฏิบตั ิท้ งั ฉบับไปเปิ ดเผยบนเว็บไซต์ของบริ ษทั เพื่อให้ผลู ้ งทุน
เข้าใจและสามารถใช้เป็ นแนวทางในการติดตามทิศทางการดาเนินธุรกิจต่อไป
ให้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับเป้าหมายการจัดการด้านความยัง่ ยืนระดับองค์กร (ถ้ามี)
ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์การดาเนินธุรกิจทั้งในระยะสั้นและ/หรื อระยะยาว เพื่อให้ผลู ้ งทุนสามารถเปรี ยบเทียบ
และติดตามผลการดาเนินงานได้
กรณี ที่บริ ษทั มีการทบทวนนโยบายและ/หรื อเป้าหมายการจัดการด้านความยัง่ ยืน
ในรอบปี ที่ผา่ นมา ให้ระบุสาระสาคัญของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยสังเขป เพื่อให้ผลู ้ งทุนทราบถึง
พัฒนาการในการจัดการความยัง่ ยืนของบริ ษทั อย่างต่อเนื่อง
3.2 การจัดการผลกระทบต่ อผู้มีส่วนได้ เสี ยในห่ วงโซ่ คุณค่ าของธุรกิจ
3.2.1 ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ
ให้อธิ บายลักษณะห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ (value chain) ที่แสดงถึงความสัมพันธ์
ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่สาคัญในกิจกรรมซึ่งเกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจตั้งแต่ตน้ น้ าจนถึงปลายน้ า โดยสะท้อน
ให้เห็นว่าบริ ษทั มุ่งมัน่ ที่จะสร้างคุณค่าให้แก่สินค้าและบริ การเพื่อตอบสนองความคาดหวังของผูม้ ีส่วนได้เสี ย
กรณี เป็ นบริ ษทั ที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ บริ ษทั อื่น (holding company) ให้ระบุกิจกรรมในห่วงโซ่คุณค่า
ของกลุ่มบริ ษทั โดยพิจารณาตามสายธุรกิจหลักที่บริ ษทั เห็นว่าสาคัญและเหมาะสม
3.2.2 การวิเคราะห์ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ
ให้ระบุกลุ่มผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่สาคัญทั้งภายในและภายนอกองค์กรซึ่งมีความสัมพันธ์
กับห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ โดยสรุ ปความคาดหวังของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่มีต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั อีกทั้ง
ควรอธิบายถึงการตอบสนองความคาดหวังของผูม้ ีส่วนได้เสี ยดังกล่าว
3.3 การจัดการด้ านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม
3.3.1 นโยบายและแนวปฏิบตั ิดา้ นสิ่ งแวดล้อม
ให้อธิ บายนโยบายและแนวปฏิบตั ิที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ
ด้านสิ่ งแวดล้อมซึ่งเกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย โดยสะท้อนให้เห็นว่าบริ ษทั มี
ความมุ่งมัน่ ที่จะลดผลกระทบเชิงลบต่อสิ่ งแวดล้อมในประเด็นต่าง ๆ เช่น พลังงาน น้ า ขยะ ของเสี ย มลพิษ
และการจัดการเพื่อลดปั ญหาก๊าซเรื อนกระจก (ถ้ามี) ทั้งนี้ ให้อธิบายเฉพาะข้อมูลนโยบายและแนวปฏิบตั ิ
ในภาพรวมตามที่บริ ษทั เห็นว่าสาคัญและสอดคล้องกับบริ บทของธุรกิจ โดยสามารถนานโยบายและแนวปฏิบตั ิ
ทั้งฉบับที่เกี่ยวกับการจัดการในมิติสิ่งแวดล้อมไปเปิ ดเผยบนเว็บไซต์ของบริ ษทั
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ให้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับเป้าหมายการจัดการด้านสิ่ งแวดล้อม (ถ้ามี) ที่สอดคล้อง
กับกลยุทธ์การดาเนินธุรกิจทั้งในระยะสั้นและ/หรื อระยะยาว เพื่อให้ผลู ้ งทุนสามารถเปรี ยบเทียบและติดตาม
ผลการดาเนินงานได้
กรณี ที่บริ ษทั มีการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบตั ิ และ/หรื อเป้าหมายด้าน
สิ่ งแวดล้อมในรอบปี ที่ผา่ นมา ให้ระบุสาระสาคัญของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยสังเขปตามที่บริ ษทั เห็นว่า
เหมาะสม เพื่อให้ผลู ้ งทุนทราบว่าบริ ษทั มีพฒั นาการในการจัดการความยัง่ ยืนในมิติสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
3.3.2 ผลการดาเนินงานด้านสิ่ งแวดล้อม
ให้อธิ บายข้อมูลผลการดาเนินงานและผลลัพธ์ที่เกี่ยวกับการจัดการด้านสิ่ งแวดล้อม
ในเฉพาะประเด็นที่สาคัญกับกระบวนการดาเนินธุรกิจ เช่น การจัดการพลังงาน น้ า ขยะ ของเสี ย มลพิษ เป็ นต้น
อีกทั้ง ควรอธิบายแผนงานที่สะท้อนถึงความสามารถของธุรกิจในการใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า โดยบริ ษทั
อาจเพิ่มเติมผลการดาเนินงาน ผลลัพธ์ รวมถึงแผนงาน (ถ้ามี) เกี่ยวกับการจัดการด้านสิ่ งแวดล้อมอื่น ๆ ตามที่
บริ ษทั พิจารณาแล้วว่าสอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบตั ิดา้ นสิ่ งแวดล้อม
นอกจากนี้ ให้เปิ ดเผยข้อมูลการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกตามมาตรฐานสากลหรื อ
เทียบเท่า โดยระบุชื่อผูท้ วนสอบการจัดทาคาร์บอนฟุตพริ้ นท์ขององค์กรที่ข้ ึนทะเบียนกับองค์การบริ หารจัดการ
ก๊าซเรื อนกระจก (อบก.) หรื อผูท้ วนสอบที่บริ ษทั เห็นว่ามีผลงานเป็ นที่ยอมรับอย่างแพร่ หลายในระดับสากล
รวมทั้งเปิ ดเผยแนวนโยบายในเรื่ องนี้ของคณะกรรมการบริ ษทั ที่สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมัน่ ในการลด
ผลกระทบทางลบต่อสิ่ งแวดล้อมหรื อการจัดการการปล่อยก๊าซเรื อนกระจก และหากเป็ นช่วงเริ่ มต้นหรื อ
อยูร่ ะหว่างดาเนินการให้เปิ ดเผยระยะเวลาการดาเนินการให้ผลู ้ งทุนทราบด้วย ทั้งนี้ ในกรณี ที่บริ ษทั ไม่ได้จดั ทา
ข้อมูลการปล่อยก๊าซเรื อนกระจก ให้ระบุวา่ “ไม่มีขอ้ มูล” พร้อมแสดงเหตุผลประกอบ
กรณี ที่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยอยูร่ ะหว่างการตรวจสอบจากหน่วยงานที่มี
อานาจหน้าที่วา่ การดาเนินงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยอาจมีประเด็นละเมิดกฎหมายหรื อข้อบังคับด้าน
สิ่ งแวดล้อมอย่างมีนยั สาคัญหรื อมีกรณี ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็ นผูส้ ร้างผลกระทบด้านลบต่อประเด็นสิ่ งแวดล้อม
โดยเฉพาะประเด็นที่ปรากฏเป็ นข่าวต่อสาธารณชนซึ่งอาจกระทบต่อการประกอบธุรกิจ ภาพลักษณ์ ชื่อเสี ยง
และสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ให้อธิ บายข้อเท็จจริ ง ความคืบหน้า เหตุผล ผลกระทบ และมาตรการป้องกันด้วย
3.4 การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม
3.4.1 นโยบายและแนวปฏิบตั ิดา้ นสังคม
ให้อธิ บายนโยบายและแนวปฏิบตั ิของบริ ษทั ที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ
และข้อบังคับที่เกี่ยวกับการจัดการด้านสังคมในกระบวนการดาเนินธุรกิจ ซึ่งรวมถึงการเคารพสิ ทธิมนุษยชน
ตลอดห่วงโซ่คุณค่า เช่น การปฏิบตั ิต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม การผลิตและบริ การอย่างมีความรับผิดชอบต่อ
ลูกค้า การมีส่วนร่ วมพัฒนาชุมชนและสังคม ทั้งนี้ ให้อธิบายเฉพาะข้อมูลนโยบายและแนวปฏิบตั ิในภาพรวม
ตามที่บริ ษทั เห็นว่าสาคัญและสอดคล้องกับบริ บทของธุรกิจ โดยสามารถนานโยบายและแนวปฏิบตั ิท้ งั ฉบับ
ที่เกี่ยวกับการจัดการด้านสังคมไปเปิ ดเผยบนเว็บไซต์ของบริ ษทั
ให้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับเป้าหมายการจัดการด้านสังคม (ถ้ามี ) ที่สอดคล้องกับ
กลยุทธ์การดาเนินธุรกิจทั้งในระยะสั้นและ/หรื อระยะยาว เพื่อให้ผลู ้ งทุนสามารถเปรี ยบเทียบและติดตาม
ผลการดาเนินงานได้
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กรณี ที่บริ ษทั มีการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบตั ิและ/หรื อเป้าหมายที่เกี่ยวกับ
การจัดการด้านสังคมในรอบปี ที่ผา่ นมา ให้ระบุสาระสาคัญของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยสังเขปตามที่
บริ ษทั เห็นว่าเหมาะสม เพื่อให้ผลู ้ งทุนทราบว่าบริ ษทั มีพฒั นาการในการจัดการด้านความยัง่ ยืนในมิติสังคม
อย่างต่อเนื่อง
3.4.2 ผลการดาเนินงานด้านสังคม
ให้อธิ บายข้อมูลผลการดาเนินงานและผลลัพธ์ที่เกี่ยวกับการจัดการด้านสังคม
ซึ่งรวมถึงการเคารพสิ ทธิมนุษยชนตลอดห่วงโซ่คุณค่า เช่น การปฏิบตั ิต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม การผลิตและ
บริ การอย่างมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า การมีส่วนร่ วมพัฒนาชุมชนและสังคม ในประเด็นที่สาคัญกับ
กระบวนการดาเนินธุรกิจ อีกทั้งควรอธิบายแผนงานที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถของบริ ษทั ในการจัดการ
ด้านสังคมในกระบวนการดาเนินธุรกิจอย่างมีประสิ ทธิภาพ โดยบริ ษทั อาจเพิ่มเติมผลการดาเนินงาน ผลลัพธ์
รวมถึงแผนงาน (ถ้ามี) เกี่ยวกับการจัดการด้านสังคมอื่น ๆ ตามที่บริ ษทั พิจารณาแล้วว่าสอดคล้องกับนโยบาย
และแนวปฏิบตั ิดา้ นสังคม
กรณี ที่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยอยูร่ ะหว่างการตรวจสอบจากหน่วยงานที่มีอานาจ
หน้าที่วา่ การดาเนินงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยอาจมีประเด็นละเมิดกฎหมายหรื อข้อบังคับด้านสังคม
อย่างมีนยั สาคัญ หรื อมีกรณี ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็ นผูส้ ร้างผลกระทบด้านลบต่อประเด็นสังคม โดยเฉพาะประเด็น
ที่ปรากฏเป็ นข่าวต่อสาธารณชนซึ่งอาจกระทบต่อการประกอบธุรกิจ ภาพลักษณ์ ชื่อเสี ยง และสิ นทรัพย์ของ
บริ ษทั ให้อธิบายข้อเท็จจริ ง ความคืบหน้า เหตุผล ผลกระทบ และมาตรการป้องกันด้วย
ทั้งนี้ หากบริ ษทั มีขอ้ พิพาทด้านแรงงานที่สาคัญในระยะ 3 ปี ที่ผา่ นมา ให้บริ ษทั
อธิบายเหตุผลและการดาเนินการในเรื่ องดังกล่าว รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ ริ หารและสหภาพแรงงาน (ถ้ามี)
รูปแบบการเปิ ดเผยข้ อมูล
บริ ษทั อาจเปิ ดเผยหรื อจัดทารายงานการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยัง่ ยืนโดยมีสาระสาคัญ
ตามที่กาหนดในหัวข้อดังกล่าว ด้วยวิธีใดดังต่อไปนี้
(ก) เปิ ดเผยเฉพาะสาระสาคัญของนโยบายและแนวปฏิบตั ิ สาหรับนโยบายและแนวปฏิบตั ิ
ฉบับเต็มให้นาไปเปิ ดเผยเว็บไซต์
(ข) กรณี บริ ษทั มีขอ้ มูลไม่ครบถ้วน เช่น ไม่มีนโยบาย หรื อ แนวปฏิบตั ิ หรื อ ผลการ
ดาเนินงานในหัวข้อต่าง ๆ ที่อยูใ่ นเรื่ อง “การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยัง่ ยืน” ให้ระบุวา่ “ยังไม่ได้จดั ทา”
ทั้งนี้ หากบริ ษทั มีแผนจะเผยแพร่ นโยบายหรื อแนวปฏิบตั ิหรื อผลการดาเนินงานดังกล่าวควรระบุปีที่จะเผยแพร่
ในรายงานด้วย
(ค) บริ ษทั สามารถเปิ ดเผยผลการดาเนินงาน ผลลัพธ์ หรื อแผนงาน (ถ้ามี ) เกี่ยวกับการจัดการ
ด้านสังคมและสิ่ งแวดล้อมเพิ่มเติมในประเด็นอื่น ๆ ตามที่บริ ษทั พิจารณาแล้วว่าสอดคล้องกับนโยบายและ
แนวปฏิบตั ิของบริ ษทั โดยศึกษาได้จากแนวทางการรายงานความยัง่ ยืนของ Global Reporting Initiative (GRI)
(ง) กรณี บริ ษทั จัดทารายงานความยัง่ ยืนแล้ว ให้สรุ ปเฉพาะสาระสาคัญของเนื้อหาตาม
4 หัวข้อในเรื่ องการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยัง่ ยืนตามแบบ 56-1 One Report โดยอ้างอิงรายละเอียดไปรายงาน
ความยัง่ ยืน
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4. การวิเคราะห์ และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ (Management Discussion and Analysis : MD&A)
ให้เปิ ดเผยการวิเคราะห์และอธิ บายถึงการดาเนินงานและฐานะทางการเงินในมุมมองของ
ฝ่ ายจัดการ โดยระบุสาเหตุและปัจจัยที่เกี่ยวข้องด้วย อย่างน้อยในประเด็นดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ สามารถใช้กราฟ
หรื อภาพประกอบการอธิบายตามความเหมาะสมด้วยก็ได้ และในกรณี ที่บริ ษทั มีสายผลิตภัณฑ์หรื อกลุ่มธุรกิจ
มากกว่า 1 สาย/กลุ่ม ให้วิเคราะห์และอธิ บายถึ งการดาเนิ นการในแต่ละสายผลิตภัณฑ์หรื อกลุ่มธุ รกิ จ
ที่มีนยั สาคัญด้วย
4.1 ให้วิเคราะห์การดาเนินงานและฐานะทางการเงิน การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ ปัจจัยที่เป็ น
สาเหตุหรื อมีผลต่อฐานะการเงิน การดาเนินงาน หรื อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในช่วงปี ที่ผา่ นมา โดยให้อธิบาย
เปรี ยบเทียบกับตัวชี้วดั ผลการดาเนินงาน (benchmark) ที่สาคัญด้วย
- สาหรับงบการเงินในช่วง 2 ปี ก่อนหน้านี้ ให้อธิบายประกอบเฉพาะกรณี ที่ฐานะการเงิน
หรื อผลการดาเนินงานดังกล่าวมีผลกระทบต่อฐานะการเงินหรื อผลการดาเนินงานปัจจุบนั ของบริ ษทั อย่างมี
นัยสาคัญ
- เพื่อให้ผลู ้ งทุนเข้าใจผลการดาเนินงานและฐานะการเงินของบริ ษทั ขอให้อธิบาย
อย่างน้อยเกี่ยวกับภาพรวมของการดาเนินงาน ผลกระทบจากเหตุการณ์สาคัญหรื อปัจจัยสาคัญที่ผา่ นมา เช่น
การรวมธุรกิจหรื อกิจการ การยกเลิกหรื อหยุดการดาเนินธุรกิจ การได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งสิ นทรัพย์ที่มีนยั สาคัญ
ผลการดาเนินงานและความสามารถในการทากาไร สภาพคล่องและแหล่งเงินทุนของบริ ษทั คุณภาพของ
สิ นทรัพย์ การบริ หารจัดการธุรกรรมนอกงบดุล การเปลี่ยนแปลงหรื อการเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่มีนยั สาคัญ
ข้อสังเกตของผูส้ อบบัญชีหรื อความเห็นของผูส้ อบบัญชีอย่างมีเงื่อนไขต่อรายการบัญชีที่เป็ นสาระสาคัญ (ถ้ามี)
รวมถึงผลการปฏิบตั ิตามแผนการดาเนินธุรกิจและเป้าหมายที่ได้กาหนดไว้เชื่อมโยงกับข้อมูลทางการเงิน
- หากบริ ษทั เคยแจ้งแผนการดาเนินงานหรื อประมาณการงบการเงินไว้ใน
แบบแสดงรายการข้อมูลหรื อแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี /รายงานประจาปี ให้อธิบายผลการปฏิบตั ิตาม
แผนดังกล่าวด้วย
- ในกรณี บริ ษทั มีการออกตราสารหนี้ ซึ่งมีขอ้ กาหนดให้บริ ษทั ต้องดารงอัตราส่ วน
ทางการเงิน ให้บริ ษทั เปิ ดเผยว่า บริ ษทั สามารถดารงอัตราส่ วนดังกล่าวได้ตามข้อกาหนดหรื อไม่ (แสดงข้อมูล
อัตราส่ วนทางการเงินตามงบการเงินประจางวดการบัญชีล่าสุ ดเปรี ยบเทียบกับอัตราส่ วนที่ตอ้ งดารงข้างต้น)
ในกรณี ที่บริ ษทั ไม่สามารถดารงอัตราส่ วนได้ตามข้อกาหนด ให้ระบุผลกระทบและการดาเนินการของบริ ษทั
4.2 ให้อธิ บายปัจจัยหรื อเหตุการณ์ที่อาจมีผลต่อฐานะการเงินหรื อการดาเนินงานอย่างมี
นัยสาคัญในอนาคต (forward looking) ไม่วา่ จะเป็ นปัจจัยภายนอก เช่น แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจ
ความเปลี่ยนแปลงของภาวะตลาดหรื ออุตสาหกรรม และปัจจัยภายใน เช่น นโยบาย กลยุทธ์ การบริ หารงาน
ของบริ ษทั การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงทางธุรกิจที่อาจกระทบต่อการดาเนินงาน รวมทั้งปั จจัยอื่น ๆ เช่น
แนวโน้มและผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อม ด้านสังคม ที่ครอบคลุมถึงการเคารพสิ ทธิมนุษยชน และด้านการ
กากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้ผลู ้ งทุนสามารถเข้าใจและวิเคราะห์ทิศทางการดาเนินงานของบริ ษทั ในอนาคตได้
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ทั้งนี้ ในกรณี ที่บริ ษทั มีโครงการหรื อการวิจยั พัฒนาที่จะกระทบต่อผลการดาเนินงาน
และฐานะการเงินในอนาคตอันใกล้ (ประมาณ 1 ปี ) ให้บริ ษทั อธิบายรายละเอียดของโครงการหรื อการวิจยั
และพัฒนาดังกล่าว เช่น ลักษณะโครงการ ผลิตภัณฑ์ใหม่ หรื อการปรับปรุ งผลิตภัณฑ์เดิม ความคืบหน้า
ผลกระทบที่อาจมีต่อผลการดาเนินงานและฐานะการเงินด้วย
4.3 ให้แสดงข้อมูลจากงบการเงินและอัตราส่ วนทางการเงินที่สาคัญที่สะท้อนถึงฐานะ
การเงินและผลการดาเนินงานในธุรกิจหลักของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย โดยอย่างน้อยต้องมีขอ้ มูลเปรี ยบเทียบ
3 ปี ที่ผา่ นมา (หรื อเท่าที่มีการดาเนินงานจริ ง)
ทั้งนี้ บริ ษทั อาจพิจารณาแสดงข้อมูลเปรี ยบเทียบย้อนหลังเพิ่มเติมได้ หากบริ ษทั เห็นว่า
การเปิ ดเผยข้อมูลทางการเงิ น 3 ปี ที่ผ่านมา (หรื อเท่าที่มีการดาเนินงานจริ ง) ยังไม่เพียงพอที่ จะแสดงให้
เห็ นถึ งแนวโน้มในอนาคต และอาจทาให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนต่อฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
ของบริ ษทั ได้
ในกรณี ที่งบการเงินของบริ ษทั แสดงสกุลเงินที่ไม่ใช่สกุลเงินบาท ให้บริ ษทั แสดง
อัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินดังกล่าวเทียบกับสกุลเงินบาทโดยใช้อตั ราอ้างอิงที่เหมาะสม รวมทั้งในการ
เปิ ดเผยข้อมูลทางการเงินที่สาคัญในหัวข้อนี้ ให้แสดงข้อมูลดังกล่าวทั้งในสกุลเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน
อ้างอิงดังกล่าว และสกุลเงินที่แสดงในงบการเงินด้วย
หมายเหตุ
(1) ในกรณี ที่บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ ้นหรื อโครงสร้าง
การดาเนินงาน หรื อขนาดของธุรกิจของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อยอย่างมีนยั สาคัญ และงบการเงินข้างต้นไม่สะท้อน
ผลการดาเนินงานหรื อฐานะการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยตามโครงสร้างใหม่ ให้บริ ษทั จัดทางบการเงินรวม
เสมือนบริ ษทั ได้จดั โครงสร้างใหม่ในลักษณะที่ให้ขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์ต่อผูล้ งทุน โดยหากต้องตั้งสมมติฐาน
เพิม่ เติมให้ระบุดว้ ย ทั้งนี้ ต้องจัดให้มีผสู ้ อบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงานตรวจสอบและแสดงความเห็น
หรื อแสดงความเชื่อมัน่ ต่องบการเงินรวมเสมือนดังกล่าวแล้วแต่กรณี เว้นแต่ไม่สามารถจัดทาได้ ให้ระบุเหตุผล
หรื อแสดงข้อมูลอื่นที่เป็ นประโยชน์เพิ่มเติมด้วย
(2) การจัดทาประมาณการงบการเงินให้เป็ นไปตามความสมัครใจของบริ ษทั และจะจัดทา
เป็ นระยะเวลาใดก็ได้ แต่หากประสงค์จะจัดทาและเปิ ดเผย บริ ษทั ต้องจัดทาประมาณการด้วยความระมัดระวัง
เพื่อให้มนั่ ใจว่าสมมติฐานที่ใช้จดั ทาประมาณการนั้นสมเหตุสมผล โดยต้องแสดงสมมติฐานพร้อมทั้งคาอธิ บาย
ไว้อย่างชัดเจนด้วย และในการจัดทาแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี /รายงานประจาปี บริ ษทั ต้องอธิบายว่า
ผลการดาเนินงานและฐานะการเงินที่เกิดขึ้นจริ ง แตกต่างจากประมาณการที่ทาไว้อย่างไร ทั้งนี้ หากประมาณการ
ดังกล่าวจัดทาขึ้นโดยมีเหตุอนั ควรทราบอยูแ่ ล้วว่า สมมติฐานนั้นไม่สมเหตุสมผล อาจเข้าข่ายอันเป็ นเท็จหรื อ
ทาให้ผอู ้ ื่นสาคัญผิดในข้อเท็จจริ ง บริ ษทั อาจเข้าข่ายฝ่ าฝื นพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535
อนึ่ง หากบริ ษทั ประสงค์จะเปิ ดเผยหรื อเผยแพร่ ขอ้ มูลใด ๆ ที่เกี่ยวกับแนวโน้มหรื อ
ประมาณการผลการดาเนินงานของบริ ษทั ในเชิงตัวเลขต่อนักวิเคราะห์หรื อผูล้ งทุน บริ ษทั ต้องจัดทาและ
แสดงประมาณการดังกล่าวไว้ในเอกสารฉบับนี้ดว้ ยด้วย
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5. ข้ อมูลทั่วไปและข้ อมูลสาคัญอื่น
5.1 ข้ อมูลทั่วไป
ชื่อ สถานที่ต้ งั โทรศัพท์ โทรสารของบุคคลอ้างอิงอื่น ๆ เช่น นายทะเบียนหลักทรัพย์
ผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้ ผูส้ อบบัญชี ที่ปรึ กษากฎหมาย ที่ปรึ กษาหรื อผูจ้ ดั การภายใต้สัญญาการจัดการ
5.2 ข้ อมูลสาคัญอื่น
5.2.1 ให้ระบุขอ้ มูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสิ นใจของผูล้ งทุนอย่างมีนยั สาคัญ
หากบริ ษทั เห็นว่า มีขอ้ มูลอื่นที่จาเป็ นซึ่งเป็ นประโยชน์หรื ออาจมีผลกระทบต่อการตัดสิ นใจของผูล้ งทุน
อย่างมีนยั สาคัญ หรื อเพื่อความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงข้อมูลของผูล้ งทุนทุกกลุ่ม โดยบริ ษทั ยังคงมีหน้าที่
และความรับผิดชอบในการเปิ ดเผยข้อมูลให้ถูกต้อง และไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งให้ผลู ้ งทุนทราบ
เพื่อประกอบการตัดสิ นใจลงทุน
5.2.2 ให้อธิบายข้อจากัดของผูถ้ ือหุ ้นในต่างประเทศ ในกรณี ที่บริ ษทั มีนโยบาย

ที่จะขอมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในการเสนอขายหุน้ เพิ่มทุน หรื อออกใบแสดงสิ ทธิในการซื้อหุน้ เพิ่มทุน
ที่โอนสิ ทธิได้ (Transferable Subscription Right หรื อ TSR) ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ตามสัดส่ วนการถือหุ ้น
โดยไม่ออกและเสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ที่จะทาให้บริ ษทั มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ
5.3 ข้ อพิพาททางกฎหมาย
ให้อธิ บายโดยสังเขปถึงข้อพิพาททางกฎหมาย ซึ่งบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อยเป็ นคู่ความ
หรื อคู่กรณี โดยที่คดีหรื อข้อพิพาทยังไม่สิ้นสุ ด ทั้งนี้ ให้อธิบายเฉพาะ (1) คดีที่อาจมีผลกระทบด้านลบต่อ
สิ นทรัพย์ของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อยที่มีจานวนสู งกว่าร้อยละ 5 ของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น ณ วันสิ้ นปี บัญชีล่าสุ ด
ทั้งนี้ กรณี ที่ส่วนของผูถ้ ือหุ ้นติดลบ ให้อธิบายเฉพาะคดีที่มีจานวนสู งกว่าร้อยละ 10 ของสิ นทรัพย์หมุนเวียน
ณ วันสิ้ นปี บัญชีล่าสุ ด (2) คดีที่กระทบต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อยอย่างมีนัยสาคัญ
แต่ไม่สามารถประเมินผลกระทบเป็ นตัวเลขได้ และ (3) คดีที่มิได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของ
บริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย โดยไม่ตอ้ งอธิ บายคดีที่เป็ นส่ วนหนึ่ งของการประกอบธุรกิจปกติ เช่น การฟ้องบังคับ
ชาระหนี้จากลูกค้าในกรณี ที่บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์เป็ นสถาบันการเงิน เป็ นต้น
ในการอธิ บายข้อพิจารณาข้างต้น ให้ระบุถึงศาลที่กาลังพิจารณาคดี วันเริ่ มคดี คู่ความ
และมูลคดี และความคืบหน้าของคดี และให้ระบุกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องที่เป็ นคู่ความกับบริ ษทั ด้วย
5.4 ตลาดรอง
หากบริ ษทั มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศอื่นด้วย ขอให้ระบุชื่อ
ตลาดหลักทรัพย์ในประเทศอื่น และระบุวา่ ตลาดหลักทรัพย์อื่นดังกล่าวเป็ นตลาดหลักทรัพย์หลัก หรื อไม่
5.5 สถาบันการเงินที่ติดต่ อประจา (เฉพาะกรณี ที่บริ ษทั ออกตราสารหนี้)
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ส่ วนที่ 2
การกากับดูแลกิจการ
ให้บริ ษทั อธิบายการดาเนินการหรื อการปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับ
บริ ษทั จดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) อย่างน้อยในเรื่ องดังต่อไปนี้ และในกรณี ที่บริ ษทั มิได้ปฏิบตั ิในเรื่ องใด
ให้แสดงเหตุผลประกอบ
6. นโยบายการกากับดูแลกิจการ
ให้อธิ บายภาพรวมนโยบายและแนวปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริ ษทั
จดทะเบียน ปี 2560 และจรรยาบรรณธุรกิจ (code of conduct) (ถ้ามี) ที่บริ ษทั กาหนดไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
เพื่อสะท้อนให้เห็นว่าทุกหน่วยงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีการดาเนินงานตามนโยบายและแนวปฏิบตั ิ
ที่คณะกรรมการบริ ษทั กาหนดไว้อย่างน้อยในเรื่ องต่อไปนี้
6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกากับดูแลกิจการ8
6.1.1 นโยบายและแนวปฏิบตั ิที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ ครอบคลุมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร9 ความเป็ นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ ายจัดการ การพัฒนา
กรรมการ และการประเมินผลการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการ รวมถึงการกากับดูแลบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม
6.1.2 นโยบายและแนวปฏิบตั ิที่เกี่ยวกับผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสี ย ครอบคลุมการดูแล
ผูถ้ ือหุน้ การปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ โดยเท่าเทียมกัน การส่ งเสริ มการใช้สิทธิของผูถ้ ือหุ ้น การป้องกันการใช้ขอ้ มูล
ภายใน การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ความรับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย การชดเชยกรณี ที่เกิด
การละเมิดสิ ทธิ การต่อต้านทุจริ ตคอร์รัปชัน และมาตรการดาเนินการกับผูท้ ี่กระทาไม่เป็ นไปตามนโยบายและ
แนวปฏิบตั ิดงั กล่าว
6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ (ถ้ ามี)
กรณี ที่บริ ษทั มีการจัดทาจรรยาบรรณธุรกิจให้อธิบายความเชื่อมโยงของแนวปฏิบตั ิ
กับวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรื อกลยุทธ์ที่นาไปสู่ การสร้างคุณค่าในองค์กร (values) พร้อมอธิ บาย
กระบวนการที่สนับสนุนให้คณะกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั มีการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณธุรกิจ
เพื่อสร้างให้เกิดเป็ นวัฒนธรรมองค์กร

8

ในการกาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการ บริ ษทั สามารถเลือกเรื่ องที่เหมาะสมมากาหนดเป็ นนโยบาย โดยไม่จาเป็ นต้องแบ่งหมวดหมู่
ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริ ษทั จดทะเบียน ปี 2560 (CG Code)
9

ให้อธิบายนโยบายและวิธีการกาหนดค่าตอบแทน รวมทั้งโครงสร้างค่าตอบแทนแต่ละประเภทของกรรมการและผูบ้ ริ หาร เช่น
ค่าตอบแทนคงที่ หรื อค่าตอบแทนผันแปรตามปัจจัยต่าง ๆ เป็ นต้น รวมทั้งความเห็นคณะกรรมการบริ ษทั หรื อคณะอนุ กรรมการ
ค่าตอบแทน (ถ้ามี) ว่าโครงสร้างดังกล่าว เหมาะสมกับความรับผิดชอบและสามารถจูงใจให้กรรมการและผูบ้ ริ หารนาพาองค์กร
ให้ดาเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว และสามารถเปรี ยบเทียบได้กบั ระดับที่ปฏิบตั ิอยูใ่ นอุตสาหกรรมหรื อไม่ อย่างไร
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ทั้งนี้ ให้นาข้อมูลของนโยบาย แนวปฏิบตั ิดา้ นการกากับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ
ทั้งฉบับไปเปิ ดเผยในเอกสารแนบ เพื่อให้ผลู ้ งทุนเข้าใจและสามารถใช้เป็ นแนวทางในการติดตามทิศทาง
การดาเนินธุรกิจต่อไป
6.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกากับ
ดูแลกิจการในรอบปี ที่ผ่านมา
6.3.1 ให้อธิบายข้อมูลการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญเกี่ยวกับการทบทวนนโยบาย
แนวปฏิบตั ิ และระบบการกากับดูแลกิจการ หรื อกฎบัตรคณะกรรมการในรอบปี ที่ผา่ นมา เพื่อแสดงว่าบริ ษทั
ได้มีการปรับปรุ งนโยบาย แนวปฏิบตั ิ และระบบการกากับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่ อง เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพ
การกากับดูแลและแสดงให้เห็นว่ามีการยกระดับมาตรฐานการกากับดูแลกิจการของบริ ษทั ที่สอดคล้องกับ
หลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริ ษทั จดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
6.3.2 ในกรณี ที่บริ ษทั ยังมิได้นาหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริ ษทั จดทะเบียน
ปี 2560 (CG Code) ในเรื่ องใดมาปฏิบตั ิ ให้บนั ทึกเหตุผลไว้เป็ นส่ วนหนึ่ งของการพิจารณาและทบทวนของ
คณะกรรมการโดยไม่จาเป็ นต้องเปิ ดเผยผลการทบทวนไว้ในแบบรายงานนี้ นอกจากนี้ หากเห็นว่าการปฏิบตั ิ
ในข้อใดยังไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ตามที่กาหนดไว้ ควรมีแผนพัฒนาและติดตามดูแลให้มีการดาเนินการต่อไป
โดยอาจจัดลาดับการพัฒนาในเรื่ องสาคัญก่อนก็ได้
6.3.3 บริ ษทั อาจเปิ ดเผยข้อมูลการปฏิบตั ิในเรื่ องอื่น ๆ ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
เพื่อรองรับการประเมินต่าง ๆ เช่น Corporate Governance Report (CGR), ASEAN CG Scorecard และโครงการ
ประเมินคุณภาพการจัดการประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยบริ ษทั อาจเปิ ดเผยข้อมูลการปฏิบตั ิไว้ในข้อนี้ หรื อภายใต้
หัวข้ออื่นตามความเหมาะสม
7. โครงสร้ างการกากับดูแลกิจการ และข้ อมูลสาคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่ อย ผู้บริหาร
พนักงานและอื่น ๆ
7.1 โครงสร้ างการกากับดูแลกิจการ
ให้แสดงแผนภาพการบริ หารจัดการองค์กรตั้งแต่คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย
ฝ่ ายจัดการ ไปจนถึงฝ่ ายงานต่าง ๆ รวมถึงหน่วยงานที่เป็ นกลไกในการกากับดูแลกิจการ เช่น หน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน หน่วยงานกากับดูแลองค์กร หน่วยงานบริ หารความเสี่ ยง เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงลาดับขั้น
สายการบังคับบัญชา การสนับสนุน การตรวจสอบ ความเป็ นอิสระ และการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการ
และฝ่ ายจัดการ
7.2 ข้ อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ
ให้อธิ บายองค์ประกอบและข้อมูลพื้นฐานของคณะกรรมการที่สะท้อนถึงคุณสมบัติ
ความสามารถ ความเป็ นอิสระ และความหลากหลายด้านทักษะความชานาญ เพศ และอายุของคณะกรรมการ
เพื่อให้ผลู ้ งทุนสามารถนาข้อมูลไปวิเคราะห์ถึงองค์ประกอบ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ และความเหมาะสม
ของคณะกรรมการที่สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจทั้งในมิติความโปร่ งใส การตรวจสอบและถ่วงดุล
และประสิ ทธิภาพของการกากับดูแลกิจการ โดยให้บริ ษทั อธิ บายข้อมูลดังนี้
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7.2.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริ ษทั พร้อมแสดงจานวนกรรมการทั้งหมด
สัดส่ วนของกรรมการอิสระต่อกรรมการทั้งหมด และสัดส่ วนของกรรมการที่ไม่ใช่ผบู ้ ริ หารต่อกรรมการทั้งหมด
7.2.2 ข้อมูลคณะกรรมการและผูม้ ีอานาจควบคุมบริ ษทั รายบุคคล โดยให้ระบุชื่อ
ประธานกรรมการ รายชื่อของกรรมการ และผูม้ ีอานาจควบคุมบริ ษทั (ถ้ามี) ทั้งนี้ หากกรรมการรายใดเป็ น
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ หรื อกรรมการในชุดอื่นใดของบริ ษทั ให้ระบุให้ชดั เจน
ในกรณี ที่ประธานกรรมการและผูจ้ ดั การ10 เป็ นบุคคลเดียวกัน11 หรื อประธาน
กรรมการไม่เป็ นกรรมการอิสระ หรื อประธานกรรมการและผูจ้ ดั การเป็ นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน หรื อ
ประธานกรรมการเป็ นสมาชิกในคณะกรรมการบริ หารหรื อคณะทางาน หรื อได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่
ความรับผิดชอบด้านการบริ หารคณะกรรมการ ให้อธิบายมาตรการถ่วงดุลอานาจระหว่างคณะกรรมการและ
ฝ่ ายจัดการ (1) การเพิ่มสัดส่ วนกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่ง หรื อ (2) การแต่งตั้งกรรมการอิสระคนหนึ่ง
ร่ วมพิจารณากาหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ
ในกรณี ที่เป็ นบริ ษทั ที่ประกอบกิจการโดยการถือหุ ้นในบริ ษทั อื่น (holding
company) ให้ระบุขอ้ มูลของกรรมการและผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อยที่เป็ นบริ ษทั ที่ประกอบธุรกิจหลัก
ตามแนวทางข้างต้นด้วย ทั้งนี้ หากเป็ นกรณี ที่ holding company มีการประกอบธุรกิจหลากหลายประเภทธุรกิจ
โดยมีบริ ษทั ที่เป็ นศูนย์กลางทาหน้าที่บริ หารจัดการบริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ร่ วมในแต่ละกลุ่มธุรกิจ ให้ระบุขอ้ มูล
ของกรรมการและผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ที่เป็ นศูนย์กลาง บริ ษทั ย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักแต่ไม่ได้อยู่
ภายใต้บริ ษทั ที่เป็ นศูนย์กลาง และบริ ษทั ย่อยภายในกลุ่มของบริ ษทั ที่เป็ นศูนย์กลางซึ่งขนาดของบริ ษทั ดังกล่าว
มีนยั สาคัญเมื่อเทียบกับขนาดของ holding company ด้วย
ทั้งนี้ ให้แนบข้อมูลของกรรมการ และผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
ที่เป็ นบริ ษทั ที่ประกอบธุรกิจหลัก หรื อบริ ษทั ที่เป็ นศูนย์กลาง บริ ษทั ย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักแต่ไม่ได้อยูภ่ ายใต้
บริ ษทั ที่เป็ นศูนย์กลาง และบริ ษทั ย่อยภายในกลุ่มของบริ ษทั ที่เป็ นศูนย์กลางซึ่งขนาดของบริ ษทั ดังกล่าว
มีนยั สาคัญเมื่อเทียบกับขนาดของ holding company (แล้วแต่กรณี ) ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบ และ
แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริ ษทั ย่อยตามเอกสารแนบด้วย ในกรณี บริ ษทั ย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก
อยูใ่ นต่างประเทศ ให้ระบุดว้ ยว่า กรรมการรายใดของบริ ษทั ย่อยดังกล่าวเป็ นกรรมการที่มีถิ่นที่อยูใ่ นประเทศไทย
ซึ่งต้องมีอย่างน้อย 1 คน
ในกรณี ที่เป็ นบริ ษทั ต่างประเทศ หรื อบริ ษทั ไทยที่เป็ น holding company ซึ่งมี
ผูถ้ ือหุน้ เกินกึ่งหนึ่ งเป็ นต่างประเทศ และมีบริ ษทั ย่อยประกอบธุรกิจหลักในต่างประเทศ ให้ระบุดว้ ยว่ากรรมการ
รายใดเป็ นกรรมการที่มีสัญชาติไทยและมีถิ่นที่อยูใ่ นประเทศไทย ซึ่งต้องมีอย่างน้อย 2 คน
7.2.3 ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ เพื่อให้สามารถควบคุม ดูแล
และติดตามการดาเนินงานอย่างโปร่ งใสและมีประสิ ทธิภาพ อีกทั้งระบุบทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ
และผูจ้ ดั การหรื อผูด้ ารงตาแหน่งเทียบเท่าที่เรี ยกชื่อเรี ยกอย่างอื่น

10
11

ผูจ้ ดั การหมายความรวมถึงผูด้ ารงตาแหน่งเทียบเท่าที่เรี ยกชื่ออย่างอื่นด้วย

ประธานกรรมการและผูจ้ ดั การอาจเป็ นบุคคลเดียวกันได้จนกว่าข้อกาหนดเกี่ยวกับการแยกบุคคลที่ดารงตาแหน่งประธานออกจาก
บุคคลที่ดารงตาแหน่งผูจ้ ดั การจะมีผลใช้บงั คับ
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ในกรณี ที่บริ ษทั ได้กาหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการไว้ในกฎบัตร
คณะกรรมการ (board charter) ให้สรุ ปรายละเอียดสาคัญของกฎบัตรคณะกรรมการที่สาคัญ และให้นาข้อมูล
ทั้งฉบับไปเปิ ดเผยในเอกสารแนบ
7.3 ข้ อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่ อย
ให้อธิ บายข้อมูลองค์ประกอบเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อยคณะต่าง ๆ โดยแสดงถึง
ขอบเขตอานาจ หน้าที่ บทบาทความรับผิดชอบ ความเป็ นอิสระ และการมอบหมายงานจากคณะกรรมการ
เพื่อกากับดูแล กลัน่ กรองข้อมูล และให้ความเห็นเสนอแก่คณะกรรมการ โดยให้มีรายละเอียดการเปิ ดเผยข้อมูล
ดังต่อไปนี้
7.3.1 ให้แสดงข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดที่ได้รับการแต่งตั้ง เช่น
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง คณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยัง่ ยืนของกิจการ พร้อมทั้งอธิบาย
ขอบเขต อานาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด ทั้งนี้ ให้นากฎบัตร
คณะกรรมการชุดย่อย (sub-committee charter) ทั้งฉบับไปเปิ ดเผยในเอกสารแนบ
7.3.2 ให้ระบุรายชื่อของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด โดยระบุรายชื่อประธาน
คณะกรรมการชุดย่อย รายชื่อกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด และระบุกรณี ที่กรรมการรายดังกล่าวเป็ นกรรมการอิสระ
กรณี ของคณะกรรมการตรวจสอบให้ระบุรายชื่อกรรมการตรวจสอบที่มีความรู ้และประสบการณ์ในการ
สอบทานงบการเงินของบริ ษทั และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของกรรมการรายดังกล่าวด้วย
7.4 ข้ อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร
ให้อธิ บายข้อมูลพื้นฐานของผูบ้ ริ หาร เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถและทักษะของ
ผูบ้ ริ หารและความสอดคล้องของการจ่ายค่าตอบแทน โดยให้มีรายละเอียดการเปิ ดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้
7.4.1 ให้ระบุรายชื่อและตาแหน่งของผูบ้ ริ หาร ประกอบด้วยรายชื่อผูบ้ ริ หารสู งสุ ดและ
ผูบ้ ริ หาร 4 รายแรกนับจากผูบ้ ริ หารสู งสุ ด ทั้งนี้ หากเป็ นกรณี ที่ holding company มีการประกอบธุรกิจ
หลากหลายประเภทธุรกิจ โดยมีบริ ษทั ที่เป็ นศูนย์กลางทาหน้าที่บริ หารจัดการบริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ร่ วม
ในแต่ละกลุ่มธุรกิจ ให้ระบุรายชื่อและตาแหน่งของผูบ้ ริ หาร รวมถึงแผนภาพโครงสร้างภายในของบริ ษทั ที่เป็ น
ศูนย์กลาง บริ ษทั ย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักแต่ไม่ได้อยูภ่ ายใต้บริ ษทั ที่เป็ นศูนย์กลาง และบริ ษทั ย่อยภายในกลุ่ม
ของบริ ษทั ที่เป็ นศูนย์กลางซึ่งขนาดของบริ ษทั ดังกล่าวมีนยั สาคัญเมื่อเทียบกับขนาดของ holding company ด้วย
หากในระหว่างปี หรื อภายหลังวันสิ้ นงวดปี บัญชีมีการเปลี่ยนแปลงผูบ้ ริ หาร
ควรเปิ ดเผยข้อมูลเพิ่มเพื่อแสดงให้ผลู ้ งทุนเห็นว่าบริ ษทั มีการวางบุคลากรตามตาแหน่งสาคัญได้อย่างเหมาะสม
และครบถ้วนตามผังองค์กร ทั้งนี้ ข้อมูลความรู ้ความชานาญ ทักษะ ประสบการณ์ของผูบ้ ริ หารสามารถนาไป
เปิ ดเผยในเอกสารแนบได้
ทั้งนี้ ให้แนบข้อมูลของผูบ้ ริ หารของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยที่เป็ นบริ ษทั ที่ประกอบ
ธุรกิจหลักหรื อบริ ษทั ที่เป็ นศูนย์กลาง บริ ษทั ย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักแต่ไม่ได้อยูภ่ ายใต้บริ ษทั ย่อยที่เป็ น
ศูนย์กลาง และบริ ษทั ย่อยภายในกลุ่มของบริ ษทั ที่เป็ นศูนย์กลางซึ่งขนาดของบริ ษทั ดังกล่าวมีนยั สาคัญ
เมื่อเทียบกับขนาดของ holding company (แล้วแต่กรณี ) ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบด้วย
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7.4.2 ให้อธิ บายนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริ หารและผูบ้ ริ หาร
เช่น การกาหนดค่าตอบแทนตามผลการปฏิบตั ิหน้าที่ เป็ นต้น พร้อมระบุความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั
หรื อคณะกรรมการค่าตอบแทนเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลและความเหมาะสมของการจ่ายค่าตอบแทน
ผูบ้ ริ หาร (ถ้ามี)
7.4.3 ให้ระบุจานวนค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริ หารและผูบ้ ริ หาร ทั้งกรณี
ได้รับจากบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย โดยเปรี ยบเทียบกับค่าตอบแทนรวมทั้งหมดของกิจการเพื่อแสดงให้เห็นถึง
ความเหมาะสมของการจ่ายค่าตอบแทนและความโปร่ งใสในการบริ หารงานรวมทั้งให้เปิ ดเผยค่าตอบแทนอื่น
ที่ไม่ใช่ตวั เงิน (ถ้ามี) เช่น สิ ทธิ ในการซื้อหุ ้นหรื อหลักทรัพย์แปลงสภาพแก่กรรมการบริ หารและผูบ้ ริ หาร
หรื อ Employee Stock Options (ESOP) (อธิบายหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรหลักทรัพย์ดงั กล่าว และ
สัดส่ วนการได้รับหุ ้นของกรรมการบริ หารและผูบ้ ริ หารเมื่อเทียบกับจานวนหุน้ หรื อโครงการทั้งหมด) รวมทั้ง
เงินกองทุนสารองเลี้ยงชีพ อีกทั้ง ให้เปิ ดเผยค่าตอบแทนหรื อผลประโยชน์คา้ งจ่ายที่เกิดขึ้นในปี ล่าสุ ดด้วย และ
กรณี ที่ค่าตอบแทนในปี ที่ผา่ นมาไม่สะท้อนค่าตอบแทนที่แท้จริ ง (เช่น มีการตั้งผูบ้ ริ หารใหม่จานวนมาก
ในปี ปั จจุบนั ) ให้ประมาณค่าตอบแทนดังกล่าวสาหรับปี ปัจจุบนั ด้วย
ทั้งนี้ สาหรับบริ ษทั ที่ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุน้ ในบริ ษทั อื่น (holding company)
ให้เปิ ดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ย่อยที่เป็ นบริ ษทั ที่ประกอบธุรกิจ
หลักในปี ที่ผา่ นมาตามแนวทางข้างต้นด้วย ทั้งนี้ หากเป็ นกรณี ที่ holding company มีการประกอบธุรกิจหลากหลาย
ประเภทธุรกิจ โดยมีบริ ษทั ที่เป็ นศูนย์กลางทาหน้าที่บริ หารจัดการบริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ร่ วมในแต่ละกลุ่มธุรกิจ
ให้เปิ ดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ที่เป็ นศูนย์กลาง บริ ษทั ย่อยที่
ประกอบธุรกิจหลักแต่ไม่ได้อยู่ภายใต้บริ ษทั ที่เป็ นศูนย์กลาง และบริ ษทั ย่อยภายในกลุ่มของบริ ษทั ที่เป็ นศูนย์กลาง
ซึ่งขนาดของบริ ษทั ดังกล่าวมีนยั สาคัญเมื่อเทียบกับขนาดของ holding company ด้วย
หมายเหตุ ในข้อนี้ คาว่า “ผูบ้ ริ หาร” ให้หมายความตามประกาศการกาหนดบทนิยาม
ในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ โดยไม่รวมถึงผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีหรื อการเงินหากตาแหน่ง
ผูจ้ ดั การฝ่ ายไม่ได้อยูใ่ นระดับเดียวกันกับผูบ้ ริ หารรายที่สี่
7.5 ข้ อมูลเกี่ยวกับพนักงาน
ให้ระบุจานวนพนักงานทั้งหมดและจานวนพนักงานตามแต่ละสายงานหลัก เพื่อแสดง
ให้เห็นถึงความเหมาะสมของจานวนแรงงานทั้งหมดที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ความเสี่ ยงในการขาดแคลน
แรงงาน และการกระจายของแรงงานในหน่วยงานที่สาคัญ และกรณี ที่บริ ษทั มีการเปลี่ยนแปลงจานวนพนักงาน
อย่างมีนยั สาคัญในระยะ 3 ปี ที่ผา่ นมา ให้อธิบายเหตุผลในเรื่ องดังกล่าว นอกจากนี้ ให้แสดงผลตอบแทนรวม
ของพนักงานและอธิบายลักษณะของผลตอบแทน เช่น เงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
เป็ นต้น เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการควบคุมต้นทุนแรงงาน การจ่ายค่าตอบแทนอย่างเป็ นธรรมและโปร่ งใส
ทั้งนี้ ในกรณี ที่บริ ษทั ไม่ได้จดั ให้มีกองทุนสารองเลี้ยงชีพ ให้ระบุวา่ ไม่มี
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7.6 ข้ อมูลสาคัญอื่น ๆ
7.6.1 ให้ระบุรายชื่อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทา
บัญชี เลขานุการบริ ษทั หัวหน้างานตรวจสอบภายใน หรื อผูต้ รวจสอบภายในที่วา่ จ้างจากภายนอก หัวหน้างาน
กากับดูแลการปฏิบตั ิงานของบริ ษทั (compliance) พร้อมทั้งแนบข้อมูลของบุคคลดังกล่าวที่ได้รับมอบหมาย
ในเอกสารแนบด้วย
7.6.2 ให้ระบุรายชื่อหัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์ และข้อมูลเพื่อการติดต่อ (ถ้ามี)
7.6.3 ให้แสดงค่าตอบแทนที่ผสู ้ อบบัญชี สานักงานสอบบัญชีที่ผสู ้ อบบัญชีสังกัด
และบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกับผูส้ อบบัญชีและสานักงานสอบบัญชีที่ผูส้ อบบัญชีสังกัด โดยต่อจากนี้
จะเรี ยกว่า “สานักงานสอบบัญชีและบริ ษทั ในเครื อ” ได้รับจากบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย โดยให้ระบุแยกเป็ น
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) และค่าบริ การอื่นที่นอกเหนือจากงานสอบบัญชี (non-audit fee)
รวมทั้งเปิ ดเผยข้อมูลประเภทและขอบเขตงานบริ การอื่นที่นอกเหนื อจากงานสอบบัญชี (non-audit service) ด้วย
การเปิ ดเผยค่าบริ การอื่นที่นอกเหนือจากงานสอบบัญชีให้แสดงข้อมูลของ
ค่าบริ การอื่นที่ได้จ่ายไปแล้วในรอบปี บัญชีที่ผา่ นมา และค่าบริ การอื่นที่จะต้องจ่ายในอนาคตอันเกิดจาก
การตกลงที่ยงั ให้บริ การไม่แล้วเสร็ จในรอบปี บัญชีที่ผา่ นมา และประเภทของการให้บริ การอื่นที่นอกเหนือจาก
งานสอบบัญชี
หมายเหตุ
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกับผูส้ อบบัญชีและสานักงานสอบบัญชีที่ผสู ้ อบบัญชี
สังกัดให้รวมถึง
(ก) คู่สมรสและบุตรที่ยงั ต้องพึ่งพิงหรื ออยู่ในอุปการะของผูส้ อบบัญชี
(ข) กิจการที่มีอานาจควบคุมสานักงานสอบบัญชี กิจการที่ถูกควบคุม
โดยสานักงานสอบบัญชี และกิจการที่อยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับสานักงานสอบบัญชี ไม่วา่ จะเป็ น
โดยทางตรงหรื อทางอ้อม
(ค) กิจการที่อยูภ่ ายใต้อิทธิพลอย่างเป็ นสาระสาคัญของสานักงานสอบบัญชี
(ง) หุน้ ส่ วนหรื อเทียบเท่าของสานักงานสอบบัญชี
(จ) คู่สมรสและบุตรที่ยงั ต้องพึ่งพิงหรื ออยู่ในอุปการะของบุคคลตาม (ง)
(ฉ) กิจการที่ผสู ้ อบบัญชี บุคคลตาม (ก) (ง) หรื อ (จ) มีอานาจควบคุมหรื อ
มีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสาคัญ ไม่วา่ จะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม
เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาลักษณะของการควบคุมหรื อการมีอิทธิ พล
อย่างเป็ นสาระสาคัญที่จะเข้าข่ายเป็ นบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกับผูส้ อบบัญชีและสานักงานสอบบัญชีขา้ งต้น
ให้นานิยามตามมาตรฐานการบัญชีวา่ ด้วยเรื่ องการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
มาใช้บงั คับ
7.6.4 ในกรณี ที่เป็ นบริ ษทั ต่างประเทศ ให้ระบุชื่อบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้เป็ น
ตัวแทนในประเทศไทยและข้อมูลในการติดต่อในประเทศให้ชดั เจนด้วย ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวต้องเป็ นบุคคล
สัญชาติไทยและมีถิ่นที่อยูใ่ นประเทศไทย
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8. รายงานผลการดาเนินงานสาคัญด้ านการกากับดูแลกิจการ
8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้ าที่ของคณะกรรมการในรอบปี ที่ผ่านมา
ให้อธิ บายสรุ ปผลการปฏิบตั ิหน้าที่วา่ คณะกรรมการบริ ษทั มีบทบาทสาคัญอย่างไรต่อการ
กาหนดนโยบายและกลยุทธ์ที่อาจนาไปสู่ การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การสร้างวัฒนธรรมและค่านิยม
องค์กรรวมถึงการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ การกากับดูแลความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน และการบริ หาร
ความเสี่ ยงขององค์กร หรื อการให้ความเห็นอื่น ๆ ที่เป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กร
8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการ
อธิบายผลการดาเนินงานเกี่ยวกับการสรรหา การพัฒนา การประเมินผลของ
กรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยในรอบปี ที่ผา่ นมา เพื่อแสดงให้เห็นถึงการดาเนินงานที่โปร่ งใสสอดคล้อง
กับหน้าที่ความรับผิดชอบ ในกรณี การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสู งสุ ด ให้อธิ บาย
รายละเอียดดังต่อไปนี้เพิ่มเติม
(1) กรรมการอิสระ
- ให้ระบุหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ ได้แก่ คุณสมบัติ และ
กระบวนการสรรหา
- หากในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผา่ นมา กรรมการอิสระมีความสัมพันธ์
ทางธุรกิจหรื อการให้บริ การทางวิชาชีพ หรื อบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็ นกรรมการอิสระ มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์
ทางธุรกิจหรื อการให้บริ การทางวิชาชีพ ในมูลค่าเกินกว่าหลักเกณฑ์ที่กาหนด12 ให้บริ ษทั เปิ ดเผยลักษณะ
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรื อการให้บริ การทางวิชาชี พ ที่ ทาให้บุคคลดังกล่าวมี คุณ สมบัติไ ม่เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนด เหตุผ ลและความจาเป็ นที่ ย งั คงหรื อแต่ งตั้งให้บุคคลดังกล่า วเป็ นกรรมการอิ สระ
รวมทั้งความเห็ นของคณะกรรมการบริ ษทั ที่ เห็ นว่า การเป็ นกรรมการอิสระของบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบ
ต่อการปฏิ บตั ิหน้าที่และการให้ ความเห็ นที่ เป็ นอิ สระ
(2) การสรรหากรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสู งสุ ด : ให้ระบุวา่ วิธีการคัดเลือก
บุคคลที่จะแต่งตั้งเป็ นกรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสู งสุ ดผ่านคณะกรรมการสรรหา (nomination committee)
หรื อไม่ จานวนกรรมการที่มาจากผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่แต่ละกลุ่ม (ถ้ามี ) และให้อธิ บายสิ ทธิ ของผูล้ งทุน
รายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ (ให้ระบุวา่ การแต่งตั้งกรรมการใช้วิธีที่ผถู ้ ือหุ ้นสามารถแบ่งคะแนนเสี ยง
ของตนในการเลือกตั้งกรรมการเพื่อให้ผใู ้ ดมากน้อยตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจากัด (cumulative voting)
หรื อวิธีการแต่งตั้งกรรมการแต่ละรายต้องได้รับคะแนนเสี ยงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่ งของจานวนเสี ยงทั้งหมด
ของผูถ้ ือหุ ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง)
8.1.2 การเข้าร่ วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล
ให้ระบุจานวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการและจานวนครั้งที่กรรมการ
แต่ละรายเข้าประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ในปี ที่ผา่ นมา รวมถึงการเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี และ

12

ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
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การประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น (ถ้ามี) เพื่อให้ทราบว่าคณะกรรมการมีการติดตามและกากับดูแลการดาเนินงาน
อย่างทัว่ ถึง ครอบคลุมหน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กรและมีความรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุ ้นอย่างเหมาะสม
ทั้งนี้ สาหรับบริ ษทั ที่ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุน้ ในบริ ษทั อื่น (holding
company) ให้เปิ ดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการของบริ ษทั ย่อยที่เป็ นบริ ษทั ที่ประกอบ
ธุรกิจหลักในปี ที่ผา่ นมาตามแนวทางข้างต้นด้วย
ให้แสดงจานวนค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละรายในรอบปี ที่ผา่ นมาทั้งที่ได้รับ
จากบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย รวมถึงลักษณะของค่าตอบแทน (ไม่นบั รวมค่าตอบแทนในฐานะผูบ้ ริ หาร) และ
ค่าตอบแทนที่ไม่เป็ นตัวเงิน (ถ้ามี) เช่น ประกันสุ ขภาพ ค่าสมาชิกสนามกอล์ฟ สโมสรการกีฬา (sport club)
สโมสรเพื่อการพักผ่อนหรื อสันทนาการ (member club) สิ ทธิ ในการซื้อหุ ้นหรื อหลักทรัพย์แปลงสภาพแก่
กรรมการ หรื อ Employee Stock Options (ESOP) (อธิ บายหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรหลักทรัพย์ดงั กล่าว และ
สัดส่ วนการได้รับหุ ้นของกรรมการเมื่อเทียบกับจานวนหุ ้นหรื อโครงการทั้งหมด) อีกทั้งให้เปิ ดเผยค่าตอบแทน
หรื อผลประโยชน์คา้ งจ่ายที่เกิดขึ้นในปี ล่าสุ ดด้วย
กรณี ที่กรรมการอิสระของบริ ษทั เป็ นกรรมการอิสระของบริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย
หรื อบริ ษทั ย่อยลาดับเดียวกันให้เปิ ดเผยค่าตอบแทนรวมที่กรรมการอิสระแต่ละรายได้รับจากบริ ษทั ดังกล่าวด้วย
8.1.3 การกากับดูแลบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม
(1) ให้อธิ บายว่าคณะกรรมการบริ ษทั มีกลไกในการกากับดูแลที่ทาให้สามารถ
ควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดาเนินงานของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์
ในเงินลงทุนของบริ ษทั อย่างไร โดยอย่างน้อยต้องมีกลไกในเรื่ องดังต่อไปนี้
- มีการส่ งบุคคลเพื่อเป็ นตัวแทนของบริ ษทั ไปเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อ
ผูม้ ีอานาจควบคุม ในบริ ษทั ดังกล่าวอย่างน้อยตามสัดส่ วนการถือหุ ้นหรื อไม่ อย่างไร พร้อมทั้งให้อธิบายว่า
บริ ษทั มีระเบียบปฏิบตั ิหรื อข้อกาหนดของบริ ษทั ที่ทาให้การส่ งตัวแทนดังกล่าวจะต้องได้รับมติเห็นชอบ
จากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั หรื อไม่ อย่างไร
- การกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ
และผูบ้ ริ หารที่เป็ นตัวแทนของบริ ษทั ในบริ ษทั ดังกล่าวในการควบคุมหรื อมีส่วนร่ วมในการกาหนดนโยบาย
ที่สาคัญต่อการดาเนินธุรกิจ
- กลไกในการกากับดูแลที่มีผลให้การเปิ ดเผยข้อมูลฐานะการเงินและ
ผลการดาเนินงาน การทารายการระหว่างบริ ษทั ดังกล่าวกับบุคคลที่เกี่ยวโยง การได้มาหรื อจาหน่ายไป
ซึ่งสิ นทรัพย์ หรื อการทารายการสาคัญอื่นใดของบริ ษทั ดังกล่าว ให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้องกับการเปิ ดเผยข้อมูลและการทารายการในลักษณะดังกล่าวข้างต้นในทานองเดียวกับหลักเกณฑ์
ของบริ ษทั
- การกาหนดระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอ
ในบริ ษทั ย่อยที่เป็ นบริ ษทั ที่ประกอบธุรกิจหลัก และกลไกอื่นในการกากับดูแลบริ ษทั ย่อยดังกล่าว
เช่น การอนุมตั ิการเพิ่มทุนหรื อลดทุน การเลิกบริ ษทั ย่อย เป็ นต้น
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ในกรณี ที่เป็ นบริ ษทั ที่ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุน้ ในบริ ษทั อื่น
(holding company) ให้อธิบายกลไกการกากับดูแลข้างต้น พร้อมทั้งระบุวา่ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง13
หรื อไม่ อย่างไร ด้วย
ทั้งนี้ หากเป็ นกรณี ที่ holding company มีการประกอบธุรกิจหลากหลาย
ประเภทธุรกิจ โดยมีบริ ษทั ที่เป็ นศูนย์กลางทาหน้าที่บริ หารจัดการบริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ร่ วมในแต่ละกลุ่มธุ รกิจ
ให้อธิ บายกลไกการกากับดูแลบริ ษทั ที่เป็ นศูนย์กลาง บริ ษทั ย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักแต่ไม่ได้อยูภ่ ายใต้
บริ ษทั ที่เป็ นศูนย์กลาง และบริ ษทั ย่อยภายในกลุ่มของบริ ษทั ที่เป็ นศูนย์กลางซึ่งขนาดของบริ ษทั ดังกล่าว
มีนยั สาคัญเมื่อเทียบกับขนาดของ holding company ตามแนวทางข้างต้น พร้อมทั้งให้อธิบายกลไกที่บริ ษทั
ที่เป็ นศูนย์กลางใช้ในการกากับดูแลการบริ หารจัดการและการดาเนินงานของบริ ษทั ย่อยที่อยู่ภายใต้บริ ษทั
ที่เป็ นศูนย์กลางนั้น ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของ holding company ว่าเพียงพอและ
เหมาะสม และเป็ นไปตามกรอบการกากับดูแลที่ผา่ นการพิจารณาและอนุมตั ิจากคณะกรรมการของ holding
company แล้ว ทั้งนี้ ในการอธิ บายกลไกดังกล่าวขอให้ครอบคลุมเรื่ องต่อไปนี้ดว้ ย
- แนวทางการกากับดูแลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการ
ผูบ้ ริ หาร และผูถ้ ือหุน้ ใหญ่
- การกาหนดคุณสมบัติของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และผูม้ ีอานาจควบคุม
โดยคานึงถึงการมีประวัติและคุณสมบัติที่ไม่เหมาะสม
(2) ให้เปิ ดเผยข้อตกลงระหว่างบริ ษทั กับผูถ้ ือหุ ้นอื่นในการบริ หารจัดการ
บริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม (shareholders’ agreement) (ถ้ามี) โดยให้เปิ ดเผยเฉพาะบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม
ที่มีนยั สาคัญต่อการดาเนินงานของกลุ่มบริ ษทั และเป็ นข้อตกลงที่มีผลอย่างมีสาระสาคัญต่อการบริ หารงาน
หรื อมีอานาจควบคุม หรื อการแบ่งผลตอบแทนนอกเหนือจากผลตอบแทนตามสัดส่ วนการถือหุ ้นปกติ
8.1.4 การติดตามให้มีการปฏิบตั ิตามนโยบายและแนวปฏิบตั ิในการกากับดูแลกิจการ
ให้แสดงผลการติดตามให้มีการปฏิบตั ิตามนโยบายและแนวปฏิบตั ิในการกากับดูแล
กิจการที่บริ ษทั ได้กาหนดไว้
นอกจากนี้ ให้บริ ษทั ติดตามเพื่อให้เกิดการปฏิบตั ิตามการกากับดูแลกิจการที่ดีอีก
4 ประเด็น ดังนี้
(1) การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ให้สรุ ปผลการติดตามการปฏิบตั ิตามนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ และในกรณี ที่ได้ดาเนินการปรับปรุ งแนวทางใดในเรื่ องดังกล่าว ก็ให้เปิ ดเผยข้อมูลการดาเนินการ
ปรับปรุ งด้วย
(2) การใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์
ให้สรุ ปผลการติดตามการปฏิบตั ิตามนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและ
ผูบ้ ริ หารมิให้นาข้อมูลภายในของบริ ษทั ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์

13

ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
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โดยเฉพาะในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ ต่อสาธารณชน (เช่น การติดตามให้กรรมการและผูบ้ ริ หาร
รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ เป็ นต้น)
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(3) การต่อต้านทุจริ ตคอร์รัปชัน
สรุ ปผลการดาเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันมิให้การดาเนินธุรกิจของบริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน เช่น การเข้าร่ วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริ ต14
การระบุความเสี่ ยงของธุรกิจที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน การดาเนินการป้องกันจากความเสี่ ยงดังกล่าว
การสื่ อสารและอบรมภายในองค์กร การสอบทานความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการ เป็ นต้น
แนวทางการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลการดาเนินงานในการต่อต้านทุจริ ตคอร์รัปชัน
ให้บริ ษทั เปิ ดเผยการดาเนินการเพื่อป้องกันมิให้การดาเนินธุรกิจของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริ ตคอร์รัปชัน โดยควรเปิ ดเผยข้อมูลในเรื่ องดังต่อไปนี้
นโยบาย ควรเปิ ดเผยมติคณะกรรมการบริ ษทั ในเรื่ องนโยบายการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั
และบริ ษทั ย่อยที่จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริ ตคอร์รัปชัน ไม่วา่ ด้วยการเรี ยก รับ และจ่ายสิ นบน โดยอาจจะ
ระบุขอบเขตการดาเนินการด้วยก็ได้ หรื อบริ ษทั อาจอ้างอิงการเปิ ดเผยข้อมูลนโยบายเรื่ องนี้ ในหัวข้อ 6.1.2 ก็ได้
ในกรณี ที่คณะกรรมการบริ ษทั ไม่มีมติในเรื่ องดังกล่าวหรื อยังไม่ดาเนินการ ควรเสนอให้
คณะกรรมการบริ ษทั มีมติรับทราบด้วยว่า คณะกรรมการมีหน้าที่ดูแลให้บริ ษทั ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมาย
โดยกฎหมายดังกล่าวรวมถึง กฎหมายเกี่ยวกับการห้ามจ่ายสิ นบน หรื อการสนับสนุนการทุจริ ตคอร์รัปชัน
และหน้าที่ดูแลข้างต้น รวมถึงการดูแลให้มีการดาเนินการในเรื่ องที่ระบุในหัวข้อ “การดาเนินการ” ด้วย
โดยควรเสนอให้คณะกรรมการทบทวนการมีความเหมาะสมในการมีนโยบายข้างต้นอย่างน้อยทุกปี
ในกรณี ที่บริ ษทั มีการประกาศเจตนารมณ์ที่จะเข้าร่ วมกับองค์กรใด เช่น โครงการแนวร่ วม
ปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ต (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption :
“CAC”) หรื อคณะกรรมการบริ ษทั มีเจตนารมณ์ที่จะดาเนินการเพื่อต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชันในสังคม
อาจระบุไว้ดว้ ยก็ได้
การดาเนินการ ควรระบุรายละเอียดการดาเนินการของบริ ษทั เพื่อให้เป็ นไปตามนโยบาย
การต่อต้านทุจริ ตคอร์รัปชัน (กรณี มีนโยบาย) หรื อการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริ ตคอร์รัปชัน
(กรณี ยงั ไม่มีนโยบาย) ในเรื่ องต่อไปนี้
(1) การประเมินความเสี่ ยงของธุรกิจ เพื่อระบุการดาเนินงานของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
ที่มีความเสี่ ยงว่าอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริ ตคอร์รัปชัน
(2) การกาหนดแนวปฏิบตั ิเพื่อควบคุม ป้องกัน และติดตามความเสี่ ยงจากการทุจริ ตคอร์รัปชัน
(3) การสื่ อสารและฝึ กอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู ้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบตั ิ
ในการต่อต้านทุจริ ตคอร์รัปชัน
(4) แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบตั ิตามนโยบายการต่อต้านทุจริ ตคอร์รัปชัน
14

โครงการแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ต (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption :
CAC) เป็ นการแสดงความร่ วมมือของภาคเอกชนในการร่ วมกันดาเนินงานตามกรอบและขั้นตอนสากลว่าด้วยการต่อต้านการทุจริ ต
เพื่อสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่ใสสะอาด โดยบริ ษทั ที่เข้าเป็ นแนวร่ วมปฏิบตั ิจะต้องลงนามในคาประกาศเจตนารมณ์ และยื่นต่อ
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการโครงการ ทั้งนี้ บริ ษทั สามารถดาวน์โหลดข้อมูล
และเอกสารได้ที่ www.thai-cac.com
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(5) การให้คณะกรรมการตรวจสอบหรื อผูส้ อบบัญชี ที่สานักงานให้ความเห็ นชอบ
สอบทานความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการทั้งหมด
ทั้งนี้ บริ ษทั อาจเปิ ดเผยข้อมูลข้างต้นด้วยการอ้างอิงไปยังข้อมูลหรื อเอกสารที่เปิ ดเผยใน
เว็บไซต์ของบริ ษทั ก็ได้ และหากบริ ษทั เข้าร่ วมโครงการต่อต้านทุจริ ตคอร์รัปชันที่กาหนดให้บริ ษทั ต้องมี
กระบวนการในทานองเดียวกันนี้ เช่น โครงการ CAC บริ ษทั สามารถเปิ ดเผยการดาเนินการหรื อความคืบหน้า
ด้วยการอ้างอิงการดาเนินการตามโครงการนั้น ๆ ได้
(4) การแจ้งเบาะแส (whistleblowing)
สรุ ปผลการแจ้งเบาะแสและการจัดการข้อร้องเรี ยน ในกรณี ที่เกิดการทุจริ ต
หรื อการละเมิดนโยบายและแนวปฏิบตั ิการกากับดูแลกิจการ ให้อธิบายจานวนกรณี รายละเอียดของ
การละเมิด พร้อมทั้งความคืบหน้าในการดาเนินการเพื่อแก้ไข ในกรณี ที่ไม่มีการละเมิด ให้ระบุวา่ “ไม่มี”
8.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี ที่ผ่านมา
8.2.1 ให้แสดงจานวนครั้งการประชุมและการเข้าประชุมของกรรมการตรวจสอบรายบุคคล
8.2.2 ให้อธิ บายผลการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
8.3 สรุปผลการปฏิบัติหน้ าที่ของคณะกรรมการชุดย่ อยอื่น ๆ
ครอบคลุมการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง คณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยัง่ ยืนของกิจการ และคณะกรรมการ
ชุดย่อยอื่น ๆ (ถ้ามี)
8.3.1 ให้แสดงจานวนครั้งการประชุมและการเข้าประชุมของคณะกรรมการชุดย่อย
รายบุคคล
8.3.2 ให้อธิ บายผลการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าว ที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริ ษทั
9. การควบคุมภายในและรายการระหว่ างกัน
9.1 การควบคุมภายใน
ให้สรุ ปความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั
ในเรื่ องดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริ ษทั ใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
ซึ่งรวมถึงการบริ หารจัดการความเสี่ ยง15 ที่จดั ไว้บนเว็บไซต์ของสานักงาน เพื่อประกอบการประเมินความเพียงพอ
ของระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ด้วย

15

กรอบแนวทางปฏิบตั ิดา้ นการควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission : COSO)
กาหนดองค์ประกอบหลักที่จาเป็ นในการควบคุมภายในไว้ 5 ด้าน ได้แก่ (1) การควบคุมภายในองค์กร (control environment)
(2) การประเมินความเสี่ยง (risk assessment) (3) การควบคุมการปฏิบตั ิงาน (control activities) (4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
(information & communication) และ (5) ระบบการติดตาม (monitoring activities) บริ ษทั อาจปฏิบตั ิตามมาตรฐานหรื อแนวปฏิบตั ิดา้ น
การควบคุมภายในอื่นที่ได้รับการยอมรับในประเทศหรื อในระดับสากล
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9.1.1 ความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั
และการจัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดาเนิ นการดังกล่าวได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ รวมทั้งการติดตาม
ควบคุมดู แลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ย่อยว่า สามารถป้ องกันทรั พย์สินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจาก
การที่กรรมการหรื อผูบ้ ริ หารนาไปใช้โดยมิชอบหรื อโดยไม่มีอานาจหรื อไม่
9.1.2 ให้อธิ บายว่าที่ผา่ นมาบริ ษทั มีขอ้ บกพร่ องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน
เรื่ องใดบ้าง ถ้ามี บริ ษทั ได้แก้ไขข้อบกพร่ องดังกล่าวเสร็ จสิ้ นแล้วหรื อไม่ เพราะเหตุใด
9.1.3 ให้ระบุความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณี ที่มีความเห็นแตกต่าง
ไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั หรื อผูส้ อบบัญชีมีขอ้ สังเกตเกี่ยวกับการควบคุมภายในประการใด
ให้ระบุไว้ดว้ ย ทั้งนี้ ให้แนบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (ไม่วา่ จะมีความเห็นเป็ นเช่นใด) เป็ น
เอกสารแนบท้ายด้วย
9.1.4 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบว่า ได้ดูแลให้ผดู ้ ารงตาแหน่ง
หัวหน้างานตรวจสอบภายในมีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ การอบรม ที่เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบตั ิหน้าที่
ดังกล่าวแล้วหรื อไม่ อย่างไร
9.1.5 การแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผูด้ ารงตาแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
ต้องได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการตรวจสอบหรื อไม่ กรณี ที่ไม่ได้เป็ นหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั มีแนวปฏิบตั ิอย่างไร
9.2 รายการระหว่ างกัน (ถ้ ามี)
ให้เปิ ดเผยรายการระหว่างกันในช่วง 3 ปี ที่ผา่ นมา หรื ออาจเลือกเปิ ดเผยเฉพาะปี ล่าสุ ด
โดยระบุขอ้ ความให้ผถู ้ ือหุ ้นและ/หรื อผูล้ งทุนสามารถดูขอ้ มูลย้อนหลังเพื่อเปรี ยบเทียบข้อมูล 3 ปี
ได้จากเว็บไซต์ของบริ ษทั
การเปิ ดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันให้มีรายละเอียดดังนี้
9.2.1 ให้ระบุชื่อกลุ่มบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะความสัมพันธ์ (เช่น เป็ นบิดา
ของผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ เป็ นบริ ษทั ที่ผถู ้ ือหุ ้นรายใหญ่ถือหุ ้นร้อยละ 30 ของจานวนสิ ทธิ ออกเสี ยงทั้งหมด) และ
เปิ ดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน เช่น ลักษณะ ปริ มาณ เงื่อนไขของรายการระหว่างกัน อัตราดอกเบี้ย ราคาซื้อ
ราคาขาย มูลค่าของรายการระหว่างกัน หรื อค่าเช่าที่เกิดขึ้นจริ ง พร้อมทั้งแสดงราคาประเมิน หรื ออัตราค่าเช่า
ที่ประเมินโดยบุคคลที่สาม หรื อแสดงได้วา่ เป็ นราคาที่เป็ นธรรม ทั้งนี้ หากเป็ นรายการระหว่างกัน
กับบริ ษทั ร่ วมหรื อบริ ษทั ย่อยที่มีกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ และผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั
ที่ออกหลักทรัพย์ถือหุ ้นไม่เกินร้อยละ 10 ของจานวนสิ ทธิออกเสี ยงทั้งหมดจะไม่เปิ ดเผยข้อมูลนั้นก็ได้
9.2.2 ให้อธิ บายความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการดังกล่าวว่าเป็ นไป
เพื่อประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั แล้วหรื อไม่ อย่างไร โดยให้จดั ให้มีความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ในเรื่ องดังกล่าวด้วย
9.2.3 ให้อธิ บายนโยบายและแนวโน้มการทารายการระหว่างกันในอนาคต รวมทั้ง
การปฏิบตั ิตามข้อผูกพันที่บริ ษทั ให้ไว้ในหนังสื อชี้ชวน
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9.2.4 กรณี ที่มีการแสดงราคาประเมินประกอบการทารายการระหว่างกัน ให้บริ ษทั
เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่มีการประเมินราคาและราคาประเมิน พร้อมทั้งให้แนบข้อมูลเกี่ยวกับ
การประเมินราคาดังกล่าว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ
หมายเหตุ
(1) หากหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริ ษทั ได้เปิ ดเผยรายการระหว่างกันตาม 9.2.1
ครบถ้วนแล้ว ไม่ตอ้ งเปิ ดเผยข้อมูลใน 9.2.1 ซ้ าในส่ วนนี้ แต่ให้อา้ งอิงไปถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินที่เกี่ยวข้อง
(2) ในกรณี ที่รายการระหว่างกันมีจานวนมากและแต่ละรายการมีมูลค่าน้อย บริ ษทั อาจ
จัดกลุ่มรายการดังกล่าวตามความเหมาะสมของแต่ละธุรกิจ เช่น ธนาคารพาณิ ชย์สามารถจัดกลุ่มของรายการ
รับฝากเงินจากบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งไว้ดว้ ยกัน
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ส่ วนที่ 3
งบการเงิน
(แนบงบการเงินประจาปี สิ้นสุ ดวันที่............)
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ส่ วนที่ 4
การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูลสาหรับการส่ งแบบ 56-1 One Report
ของบริษัทที่มิใช่ บริษัทจดทะเบียน
การรับรองความถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี /รายงานประจาปี นั้น
ให้กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริ ษทั  ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราบริ ษทั (ถ้ามี) ในแบบแสดง
รายการข้อมูลประจาปี /รายงานประจาปี พร้อมทั้งมอบอานาจให้บุคคลใดลงนามกากับเอกสารในแบบแสดง
รายการข้อมูลประจาปี แทนด้วย โดยให้ใช้ขอ้ ความและรู ปแบบ ดังนี้
“บริ ษทั ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี /รายงานประจาปี ฉบับนี้ แล้ว
ด้วยความระมัดระวัง บริ ษทั ขอรั บรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาให้ ผูอ้ ื่ นสาคัญผิด
หรื อไม่ขาดข้อมูล ที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ นอกจากนี้ บริ ษทั ขอรับรองว่า
(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุ ปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี /
รายงานประจาปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน
และกระแสเงินสดของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยแล้ว
(2) บริ ษทั ได้จดั ให้มีระบบการเปิ ดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริ ษทั ได้เปิ ดเผยข้อมูล
ในส่ วนที่เป็ นสาระสาคัญทั้งของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดู แล
ให้มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว
(3) บริ ษทั ได้จดั ให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตั ิตาม
ระบบดังกล่าว และบริ ษทั ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ ล่าสุ ดที่มี ต่อผูส้ อบบัญชี
และกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั แล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่ องและการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของระบบ
การควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทาที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทารายงานทางการเงินของบริ ษทั
และบริ ษทั ย่อย
ในการนี้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริ ษทั
ได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริ ษทั ได้มอบหมายให้
เป็ นผูล้ งลายมือชื่อกากับเอกสารนี้
ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ
กากับไว้ บริ ษทั จะถือว่า
ไม่ใช่ขอ้ มูลที่บริ ษทั ได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น
ชื่อ

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ**

1.
2.
3.


ให้แนบเอกสารหลักฐานประกอบด้วย ทั้งนี้ แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี /รายงานประจาปี นี้เป็ นข้อมูลที่สาคัญ
ที่ผลู ้ งทุนใช้ประกอบการตัดสิ นใจลงทุน บริ ษทั จึงควรเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาก่อนที่จะส่งให้สานักงาน
** พร้อมทั้งประทับตราบริ ษทั (ถ้ามี)
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ชื่อ

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

ผูร้ ับมอบอานาจ
ทั้งนี้ มาตรา 89/20 *** แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 กาหนดให้
กรรมการและผูบ้ ริ หารต้องร่ วมกันรับผิดต่อบุคคลที่ซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ในความเสี ยหายใด ๆ
อันเกิดขึ้นเนื่องจากการเปิ ดเผยข้อมูลต่อผูถ้ ือหุ ้นหรื อประชาชนทัว่ ไป โดยแสดงข้อความที่เป็ นเท็จในสาระสาคัญ
หรื อปกปิ ดข้อความจริ งที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสาคัญในกรณี ของงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงิน
และผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั หรื อรายงานอื่ นใดที่ ต้องเปิ ดเผยตามมาตรา 56 โดยมิ ได้จากัดความรับผิดไว้
เฉพาะกรรมการและผูบ้ ริ หารที่ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของข้อมูลในเอกสารดังกล่าวเท่านั้น อย่างไรก็ดี
กรรมการหรื อผูบ้ ริ หารซึ่ งสามารถพิสูจน์ได้วา่ โดยตาแหน่งหน้าที่ตนไม่อาจล่วงรู ้ถึงความแท้จริ งของข้อมูลหรื อ
การขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งนั้น ย่อมไม่มีความรับผิดตามมาตรา 89/20
หมายเหตุ *** ใช้บงั คับกับบริ ษทั ที่อยูภ่ ายใต้บงั คับของหมวด 3/1 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 เท่านั้น
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เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม ผู้ที่ได้ รับมอบหมายให้ รับผิดชอบสู งสุ ดในสายงานบัญชี
และการเงิน ผู้ที่ได้ รับมอบหมายให้ รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาบัญชี เลขานุการบริษัท
และตัวแทนติดต่ อประสานงานกรณีเป็ นบริษัทต่ างประเทศ
1. ข้อมูลของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอานาจควบคุม (ถ้ามี) ผูท้ ี่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสู งสุ ด
ในสายงานบัญชีและการเงิน ผูท้ ี่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาบัญชี
เลขานุการบริ ษทั และตัวแทนติดต่อประสานงาน
1.1 ให้แสดงรายละเอียดของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอานาจควบคุม ผูท้ ี่ได้รับมอบหมายให้
รับผิดชอบสู งสุ ดในสายงานบัญชีและการเงิน ผูท้ ี่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแล
การทาบัญชีของบริ ษทั เลขานุการบริ ษทั และตัวแทนติดต่อประสานงาน ดังนี้
(1) ชื่อ-สกุล / ประวัติการดารงตาแหน่งในบริ ษทั และวันที่ได้รับการแต่งตั้ง / อายุ
(2) คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
(3) สัดส่ วนการถือหุ ้นในบริ ษทั (%)
(4) ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หาร
(5) ประสบการณ์ทางาน
1.2 ให้อธิบายหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริ ษทั และตัวแทนติดต่อประสานงาน
1.3 กรณี เป็ นบริ ษทั ที่ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุน้ ในบริ ษทั อื่น (holding company)
ให้แสดงรายชื่อกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และผูม้ ีอานาจควบคุม ของบริ ษทั ย่อยที่เป็ นบริ ษทั ที่ประกอบธุรกิจหลัก
ทั้งนี้ หากเป็ น holding company ซึ่งมีการบริ หารจัดการแต่ละกลุ่มธุรกิจโดยบริ ษทั ย่อยที่เป็ นศูนย์กลาง ให้แสดง
รายชื่อกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และผูม้ ีอานาจควบคุมบริ ษทั ที่เป็ นศูนย์กลาง บริ ษทั ย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก
แต่ไม่ได้อยูภ่ ายใต้บริ ษทั ที่เป็ นศูนย์กลาง และบริ ษทั ย่อยภายในกลุ่มของบริ ษทั ที่เป็ นศูนย์กลางซึ่งขนาดของ
บริ ษทั ดังกล่าวมีนยั สาคัญเมื่อเทียบกับขนาดของ holding company โดยมีรายละเอียดเช่นเดียวกับข้อมูล
ในข้อ 1.1 ด้วย นอกจากนี้ ให้ระบุให้ชดั เจนด้วยว่า กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
รายใดเป็ นบุคคลที่คณะกรรมการบริ ษทั มีมติอนุมตั ิส่งเข้าเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และผูม้ ีอานาจควบคุม
ของบริ ษทั ย่อยดังกล่าว
หมายเหตุ
(1) สาหรับตาแหน่งกรรมการ ให้ระบุประเภทของกรรมการด้วย เช่น กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม
ผูกพันบริ ษทั ตามที่กาหนดในหนังสื อรับรอง สาหรับผูท้ ี่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสู งสุ ดในสายงานบัญชี
และการเงิน และผูท้ ี่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาบัญชี ให้ระบุวา่ เป็ นผูท้ ี่
ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสู งสุ ดในสายงานบัญชีและการเงิน และผูท้ ี่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรง
ในการควบคุมดูแลการทาบัญชี แล้วแต่กรณี ดว้ ย นอกจากนี้ สาหรับเลขานุการบริ ษทั และตัวแทนติดต่อ
ประสานงาน หากเป็ นการใช้บริ การหน่วยงานภายนอกบริ ษทั (outsource) (อาจเป็ นนิติบุคคลหรื อบุคคลก็ได้)
ให้ระบุชื่อของนิติบุคคลหรื อบุคคลที่บริ ษทั แต่งตั้งให้ปฏิบตั ิงานเป็ นเลขานุการบริ ษทั และตัวแทนติดต่อ
ประสานงาน พร้อมกับชื่อบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากนิติบุคคลที่สังกัดนั้นให้ปฏิบตั ิงานดังกล่าวและตาแหน่ง
ของบุคคลในนิติบุคคลที่สังกัดด้วย
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(2) ให้ระบุคุณวุฒิทางการศึกษาสู งสุ ด โดยระบุวิชาเอก วิชาโท ชื่อคณะและสถาบันการศึกษาของ
กรรมการ ผูท้ ี่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสู งสุ ดในสายงานบัญชีและการเงิน ผูท้ ี่ได้รับมอบหมายให้
รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาบัญชี และเลขานุการบริ ษทั โดยให้ระบุคุณวุฒิทางการศึกษา
รวมถึงวุฒิบตั รหรื อประกาศนียบัตรที่เกี่ยวข้อง และหากจบการศึกษาสู งกว่าหรื อเทียบเท่าปริ ญญาตรี ให้เปิ ดเผย
คุณวุฒิทางการศึกษาตั้งแต่ปริ ญญาตรี ข้ นึ ไป รวมถึงประวัติการพัฒนาความรู ้โดยให้เปิ ดเผยสถาบันที่ให้ความรู ้
และหลักสู ตรการอบรม ดังนี้
- การพัฒนาความรู ้ในทักษะของการเป็ นกรรมการ และความรู ้ในธุรกิจรวมถึงอุตสาหกรรม
ของบริ ษทั เช่น การอบรมจากสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) และสถาบันอื่น
- สาหรับผูท้ ี่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสู งสุ ดในสายงานบัญชีและการเงินให้เปิ ดเผยประวัติ
การอบรมหลักสู ตรการเตรี ยมความพร้อมทางบัญชีและการเงิน (orientation) และการพัฒนาความรู ้ต่อเนื่อง
ด้านบัญชี และสาหรับผูท้ ี่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาบัญชีให้เปิ ดเผย
ประวัติการอบรมการพัฒนาความรู ้ต่อเนื่องด้านบัญชี โดยให้เปิ ดเผยจานวนชัว่ โมงที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ
ด้านบัญชีเพิ่มเติมด้วย ในกรณี ที่เป็ นหลักสู ตรที่จดั อบรมเป็ นการภายใน (in-house training) ให้ระบุความเห็น
ของคณะกรรมการตรวจสอบว่า หลักสู ตรมีความสอดคล้องและเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั และจานวนชัว่ โมง
อบรมของหลักสู ตรดังกล่าวเป็ นไปตามที่สานักงานกาหนด หรื อไม่ อย่างไร นอกจากนี้ สาหรับผูท้ ี่ได้รับ
มอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาบัญชีให้เปิ ดเผยว่าเป็ นผูท้ าบัญชีที่มีคุณสมบัติ
และเงื่อนไขของการเป็ นผูท้ าบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าด้วย
- สาหรับเลขานุการบริ ษทั ให้เปิ ดเผยประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และความรู ้พ้นื ฐาน
ของเลขานุการบริ ษทั (เช่น การอบรมจากชมรมเลขานุการบริ ษทั ไทย)
(3) ให้ระบุการถือหุ ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยนับรวมหุ ้นของบุคคลที่มีความสัมพันธ์กบั
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อผูม้ ีอานาจควบคุม รวมถึงหุ ้นที่มีบุคคลอื่นใดถือหลักทรัพย์ไว้แทนกรรมการ
ผูบ้ ริ หาร หรื อผูม้ ีอานาจควบคุม บุคคลที่มีความสัมพันธ์กบั บุคคลดังกล่าวด้วย (ลักษณะของบุคคลที่มี
ความสัมพันธ์ให้เป็ นไปตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วย
การจัดทารายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร
ผูส้ อบบัญชี ผูท้ าแผน และผูบ้ ริ หารแผน) ทั้งนี้ ให้ระบุจานวนหุน้ ทางอ้อม และจานวนหุน้ ที่มีบุคคลอื่น
ถือหุ ้นไว้แทนแยกต่างหากจากกรณี ถือหุ ้นเองโดยตรงด้วย
(4) ให้ระบุถึงความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หารด้วยกัน โดยความสัมพันธ์
ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต ความสัมพันธ์โดยการสมรสและความสัมพันธ์
โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ทั้งนี้ ให้ระบุเฉพาะความสัมพันธ์ลาดับ บิดา มารดา คู่สมรส บุตร พี่นอ้ ง
ลุง ป้า น้า อา รวมทั้งคู่สมรส และบุตร ของบุคคลดังกล่าว
(5) ให้ระบุประสบการณ์ของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อผูม้ ีอานาจควบคุม ผูท้ ี่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
สู งสุ ดในสายงานบัญชีและการเงิน และผูท้ ี่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาบัญชี
อย่างน้อยดังนี้
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(ก) ประสบการณ์ทางานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั และ/หรื อบริ ษทั ย่อย แล้วแต่กรณี
อย่างน้อยในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง ทั้งนี้ สาหรับผูท้ ี่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสู งสุ ดในสายงานบัญชีและ
การเงิน และผูท้ ี่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาบัญชีให้เปิ ดเผยประสบการณ์
ทางานด้านบัญชีหรื อการเงิน หรื อ ด้านใด ๆ แล้วแต่กรณี โดยประสบการณ์ทางานที่เกี่ยวข้องกับด้านบัญชีหรื อ
การเงินภายในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง หรื อประสบการณ์ทางานใด ๆ ที่มีประโยชน์โดยตรงต่อการดาเนินกิจการ
ภายในระยะ 7 ปี ย้อนหลัง ในกรณี ที่เป็ นประสบการณ์ทางานของผูท้ ี่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสู งสุ ด
ในสายงานบัญชีและการเงินเป็ นประสบการณ์ทางานด้านใด ๆ ให้ระบุความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบว่า
ประสบการณ์ดงั กล่าวเป็ นประสบการณ์ทางานที่เป็ นประโยชน์โดยตรงต่อการดาเนินกิจการและระยะเวลา
การทางานดังกล่าวเป็ นไปตามที่ประกาศกาหนดหรื อไม่ อย่างไร
(ข) หากมีการดารงตาแหน่ งใด ๆ ในปี ที่ผา่ นมาที่ได้รับค่าตอบแทนในกิจการหรื อองค์กรอื่นที่มี
วัตถุประสงค์หลักในการแสวงหากาไร โดยการดารงตาแหน่งดังกล่าวกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนยั สาคัญ
ให้กบั บริ ษทั เช่น การดารงตาแหน่งที่มีลกั ษณะประจาหรื อต่อเนื่อง เป็ นต้น ทั้งนี้ ให้ระบุชื่อกิจการ องค์กร และ
ตาแหน่งไว้ดว้ ย และให้เปิ ดเผยตาแหน่งหรื ออาชีพหลักด้วย (ถ้ามี) (ในกรณี เป็ นการดารงตาแหน่งในหลาย
บริ ษทั ที่เป็ นบริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อยกันในกลุ่ม อาจเปิ ดเผยเป็ นกลุ่มบริ ษทั พร้อมทั้งระบุจานวนไว้ดว้ ยก็ได้)
ในกรณี ที่ผทู ้ ี่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสู งสุ ดในสายงานบัญชีและการเงิน และผูท้ ี่ได้รับมอบหมายให้
รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาบัญชี ซึ่งไม่ได้เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หารไม่ตอ้ งเปิ ดเผยข้อมูลข้างต้น
(ค) กรณี ที่กรรมการอิสระของบริ ษทั ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการอิสระของบริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อย หรื อบริ ษทั ย่อยลาดับเดียวกัน ให้ระบุไว้ดว้ ย
2. ในกรณี ที่กรรมการ ผูบ้ ริ หารและผูม้ ีอานาจควบคุมรายใดดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการหรื อผูบ้ ริ หาร
ในบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องหลายบริ ษทั ให้แสดงข้อมูลการดารงตาแหน่งของกรรมการ
ผูบ้ ริ หาร และผูม้ ีอานาจควบคุม ตามตารางดังนี้
รายชื่อบริ ษทั
รายชื่อ
ตัวอย่าง
นาย ก.
นาย ข.

บริ ษทั

บริ ษทั ย่อย
1
2
3

บริ ษทั ร่ วม
1
2
3

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง
1
2
3

//
X
/
X
/
/
/
/
/
หมายเหตุ
1. / = กรรมการ X = ประธานกรรมการ // = กรรมการบริ หาร
2. บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง ให้หมายถึง นิยามนิติบุคคลของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ของประกาศนี้
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3. ประวัติกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และผูม้ ีอานาจควบคุม
ให้บริ ษทั เปิ ดเผยข้อมูลประวัติการถูกลงโทษของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และผูม้ ีอานาจควบคุม
ในช่วง 5 ปี ที่ผา่ นมา เนื่องจากการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 หรื อพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่ องดังต่อไปนี้
(1) การกระทาการโดยไม่สุจริ ต หรื อประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
(2) การเปิ ดเผย หรื อเผยแพร่ ขอ้ มูล หรื อข้อความอันเป็ นเท็จที่อาจทาให้สาคัญผิด หรื อปกปิ ด
ข้อความจริ งที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสาคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสิ นใจของผูถ้ ือหุ ้น ผูล้ งทุน หรื อ
ผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
(3) การกระทาอันไม่เป็ นธรรมหรื อการเอาเปรี ยบผูล้ งทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรื อ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรื อมีหรื อเคยมีส่วนร่ วมหรื อสนับสนุนการกระทาดังกล่าว
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เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่ อย
ให้แสดงรายชื่อกรรมการของบริ ษทั ย่อยตามตาราง ดังนี้
รายชื่อบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ….
บริ ษทั ….
บริ ษทั ….
รายชื่อกรรมการ
ตัวอย่าง
นาย ก.
//
/
/
นาย ข.
/
X
หมายเหตุ
1. / = กรรมการ X = ประธานกรรมการ // = กรรมการบริ หาร
2. บริ ษทั ย่อย ให้หมายถึง บริ ษทั ย่อยที่มีนยั สาคัญ เช่น มีรายได้เกินกว่าร้อยละ 10 ของรายได้รวม
ตามงบกาไรขาดทุนรวมของปี บัญชีล่าสุ ด

- 39 -

เอกสารแนบ 3
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายในและหัวหน้ างานกากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

(compliance)
ให้แสดงรายละเอียดของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบตั ิงาน
ของบริ ษทั (ถ้ามี) โดยให้มีสาระสาคัญในเรื่ องดังต่อไปนี้
1. กรณี เป็ นพนักงานภายในบริ ษทั
(1) ให้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อของบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบริ ษทั ให้ปฏิบตั ิงาน
เป็ นหัวหน้างานตรวจสอบภายในหรื อหัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบตั ิงานของบริ ษทั และตาแหน่ง
(2) คุณวุฒิทางการศึ กษา โดยให้รวมถึงวุฒิบตั ร หรื อประกาศนี ยบัตรที่ เกี่ยวข้องด้วย
หากจบการศึกษาสู งกว่าหรื อเทียบเท่าปริ ญญาตรี ให้เปิ ดเผยคุณวุฒิทางการศึกษาตั้งแต่ปริ ญญาตรี ข้ ึนไป
(3) ประสบการณ์การทางาน และการฝึ กอบรมที่เกี่ยวข้อง
(4) สาหรับหัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบตั ิงาน ให้ระบุหน้าที่ความรับผิดชอบด้วย
2. กรณี ใช้บริ การหน่วยงานภายนอก (outsource)
(1) ให้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อของนิติบุคคลหรื อบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริ ษทั ให้ปฏิบตั ิงาน
เป็ นหัวหน้างานตรวจสอบภายในหรื อหัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบตั ิงานของบริ ษทั แล้วแต่กรณี
(2) ให้ระบุชื่อของบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากนิติบุคคลที่สังกัดให้ปฏิบตั ิงานเป็ นหัวหน้างาน
ตรวจสอบภายในหรื อหัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบตั ิงานของบริ ษทั แล้วแต่กรณี และตาแหน่งในนิ ติบุคคล
ที่สังกัด พร้อมทั้งแสดงรายละเอียดของบุคคลดังกล่าวตามแนวทางที่กาหนดไว้ในข้อ 1 ข้างต้นด้วย
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เอกสารแนบ 4
ทรัพย์ สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์ สิน
1. ให้อธิ บายลักษณะสาคัญของทรัพย์สินถาวรหลักที่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยใช้ในการ
ประกอบธุ รกิ จไม่ว่าจะมี กรรมสิ ทธิ์ ในทรั พย์สินนั้นหรื อไม่ (เช่ น ที่ ดิน อาคาร โรงงาน เครื่ องจักร
โดยอาจแสดงยอดรวมของทรัพย์สินประเภทเดียวกันไว้ดว้ ยกัน โดยไม่ตอ้ งแยกแสดงเป็ นเครื่ องจักร
แต่ละเครื่ อง และไม่จาเป็ นต้องแยกแสดงเป็ นรายบริ ษทั ) ลักษณะกรรมสิ ทธิ์ และหากมีการทาสัญญาเช่า
ทรัพย์สินระยะยาว ให้สรุ ปสาระสาคัญของสัญญาด้วย (เฉพาะในเรื่ องระยะเวลาการเช่าที่เหลื อ และ
หน้าที่ หรื อภาระผูกพัน ของบริ ษทั ตามสัญญานั้น (ถ้ามี)) ทั้งนี้ หากมีการใช้ทรัพย์สินใดเป็ นหลักประกัน
การกูย้ มื เงิน ให้ระบุวงเงินของภาระหลักประกันของทรัพย์สินนั้นด้วย
ในกรณี ที่บริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อยมีสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่สาคัญในการประกอบธุรกิจ
เช่น สิ ทธิบตั ร สัมปทาน ลิขสิ ทธิ์ เครื่ องหมายการค้า ให้อธิบายลักษณะสาคัญ เงื่อนไข รวมทั้งผลต่อ
การดาเนินธุรกิจและอายุสิทธิดงั กล่าว
2. ให้อธิ บายนโยบายการลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม (เช่น ธุรกิจที่บริ ษทั จะลงทุน)
3. ในกรณี ที่บริ ษทั ประสงค์จะเปิ ดเผยราคาประเมินทรัพย์สิน เช่น บริ ษทั มีการปรับ
โครงสร้างการดาเนิ นธุรกิจ อันเป็ นผลให้มีการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน หรื อมีการตีราคาทรัพย์สินใหม่
ในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชี ให้บริ ษทั เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่มีการประเมินราคา และราคาประเมิน
4. หากเป็ นการประเมินมูลค่าทรัพย์สินในต่างประเทศ จะต้องกระทาโดยบุคคลที่บริ ษทั
พิจารณาว่า มีความเหมาะสมและสามารถประเมินมูลค่าทรัพย์สินให้สะท้อนมูลค่าที่แท้จริ งได้อย่างน่าเชื่อถือเพียงพอ
โดยผูท้ ี่ทาหน้าที่ประเมินมูลค่าทรัพย์สินดังกล่าวต้องเข้าลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ดว้ ย
4.1 เป็ นที่ปรึ กษาทางการเงินหรื อบริ ษทั ประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนที่อยูใ่ น
บัญชีรายชื่อที่สานักงานให้ความเห็นชอบ หรื อผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่สานักงานให้การยอมรับ
4.2 ในกรณี ที่ผทู ้ ี่ทาหน้าที่ประเมินมูลค่าทรัพย์สินเป็ นบุคคลต่างประเทศ ต้องเป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังนี้
4.2.1 อยูใ่ นบัญชีรายชื่อของทางการหรื อหน่วยงานกากับดูแลของประเทศอันเป็ น
ที่ต้ งั ของทรัพย์สินกาหนดให้สามารถทาหน้าที่ประเมินมูลค่าทรัพย์สินนั้น ๆ ได้
4.2.2 ในกรณี ที่ไม่ปรากฏบัญชีรายชื่อตาม 4.2.1 ผูท้ ี่ทาหน้าที่ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
ต้องเข้าลักษณะใดลักษณะหนึ่ งดังนี้
(1) เป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ซึ่งมีผลงานเป็ น
ที่ยอมรับอย่างแพร่ หลายในประเทศอันเป็ นที่ต้ งั ของทรัพย์สินนั้น
(2) เป็ นบุคคลที่มีมาตรฐานการปฏิบตั ิงานและระบบงานในการประเมินมูลค่า
ทรัพย์สินที่เป็ นสากล
(3) เป็ นผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สินที่มีเครื อข่ายกว้างขวางในระดับสากล
(international firm)
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รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์ สิน
กรณี ที่บริ ษทั มีการแสดงหรื อประสงค์จะเปิ ดเผยราคาประเมิน เช่น การแสดงราคาประเมิน
ประกอบการทารายการระหว่างกัน บริ ษทั มีการปรับโครงสร้างการดาเนินธุรกิจ อันเป็ นผลให้มีการได้มา
หรื อจาหน่ ายไปซึ่ งทรั พย์สินและประสงค์จะเปิ ดเผยราคาประเมิ นที่เกี่ยวข้อง บริ ษทั มีการตีราคาทรัพย์สินใหม่
ในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชี เป็ นต้น ให้บริ ษทั แสดงรายละเอียดของข้อมูลการประเมินราคาดังกล่าว
โดยมีสาระสาคัญในเรื่ อง ดังนี้
(1) ทรัพย์สินที่มีการประเมินราคาและราคาประเมิน ซึ่งจัดทาขึ้นล่วงหน้าก่อนการทา
รายการนั้นไม่เกิน 6 เดือน
(2) ชื่อผูท้ ี่ทาหน้าที่ประเมินราคาทรัพย์สิน ซึ่งได้แก่ ที่ปรึ กษาทางการเงินหรื อ
บริ ษทั ประเมินมูลค่าทรั พย์สินในตลาดทุนที่อยู่ในบัญชี รายชื่ อที่ สานักงานให้ความเห็ นชอบ หรื อ
ผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่สานักงานให้การยอมรับ แล้วแต่กรณี
(3) ชื่อผูค้ วบคุมการปฏิบตั ิงานหรื อผูป้ ระเมินหลัก แล้วแต่กรณี ที่เป็ นผูล้ งลายมือชื่ อ
ในรายงาน ซึ่ งต้องอยู่ในบัญชีรายชื่อที่สานักงานให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ ในกรณี ที่ผทู ้ ี่ทาหน้าที่
ประเมินราคาทรัพย์สินเป็ นที่ปรึ กษาทางการเงินหรื อเป็ นบริ ษทั ประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุน
(4) วัตถุประสงค์การประเมินราคาทรัพย์สิน ซึ่งต้องเป็ นไปเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ
ในกรณี ที่เป็ นรายงานประเมินราคาทรัพย์สินที่จดั ทาโดยบริ ษทั ประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุน หรื อมี
คายินยอมของผูท้ ี่ทาหน้าที่ประเมินราคาทรัพย์สินให้เผยแพร่ ความเห็นนั้นได้ในกรณี ที่เป็ นรายงานประเมิน
ราคาทรัพย์สินที่จดั ทาโดยที่ปรึ กษาทางการเงินหรื อผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
(5) วันที่ในรายงานประเมินราคาทรัพย์สิน
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เอกสารแนบ 5
นโยบายและแนวปฏิบัติการกากับดูแลกิจการ ฉบับเต็ม และจรรยาบรรณธุรกิจ ฉบับเต็มที่บริษัทได้ จัดทา
ในเรื่ องดังต่ อไปนี้
(1) การสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร ความเป็ นอิสระของคณะกรรมการจาก
ฝ่ ายจัดการ การพัฒนากรรมการ และการประเมินผลการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการ รวมถึงการกากับดูแล
บริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม
(2) การดูแลผูถ้ ือหุ ้น การปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ โดยเท่าเทียมกัน การส่ งเสริ มการใช้สิทธิของผูถ้ ือหุ ้น
การป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายใน การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ความรับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย
การชดเชยกรณี ที่เกิดการละเมิดสิ ทธิ การต่อต้านทุจริ ตคอร์รัปชัน และมาตรการการดาเนินการกับผูท้ ี่ฝ่าฝื น
นโยบายและแนวปฏิบตั ิดงั กล่าว
(3) จรรยาบรรณธุรกิจ (ถ้ามี)
ทั้งนี้ ในกรณี ที่บริ ษทั ได้จดั ทากฎบัตรของคณะกรรมการ และกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อย
แต่ละชุด ให้เปิ ดเผยข้อมูลกฎบัตรฉบับเต็มด้วย
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เอกสารแนบ 6
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

