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หมายเหตุ   
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี/รายงานประจ าปี (แบบ 56-1 One Report) เป็นขอ้มูลขั้นต ่าท่ีบริษทัท่ีออก
หลกัทรัพย ์(“บริษทั”) ตอ้งเปิดเผย โดยขอใหบ้ริษทัพิจารณาขอ้แนะน า คู่มือการจดัท า หรือแบบสอบทาน 
การเปิดเผยขอ้มูลในแบบ 56-1 One Report ท่ีจดัไวบ้นเวบ็ไซตข์องส านกังาน เพื่อประกอบการจดัท าดว้ย 

 
 

แบบ 56-1 One Report (ทจ. 55/2563) 

ส าหรับรอบปีส้ินสุด 31 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป  
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เวบ็ไซต์หรือลิงก์เพ่ือให้ผู้ลงทุนสามารถเรียกดูข้อมูลได้สะดวก และจะต้องเกบ็ข้อมูลดังกล่าวไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี  
โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง  ท้ังนี ้ขอให้น าส่งข้อมูลเอกสารแนบดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทยด้วย 
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ส่วนที่ 1 

การประกอบธุรกจิและผลการด าเนินงาน 
 
1. โครงสร้างและการด าเนินงานของกลุ่มบริษัท 
 1.1  นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

  ใหอ้ธิบายภาพรวมท่ีมาและลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษทั หรือกลุ่มบริษทั  
ซ่ึงประกอบดว้ยบริษทั  บริษทัยอ่ย  และบริษทัร่วม ท่ีด าเนินงานอยูใ่นปัจจุบนั หรือก าลงัจะด าเนินงาน 
แลว้แต่กรณี  โดยใหอ้ธิบายในประเด็นดงัต่อไปน้ีดว้ย  
  1.1.1 วิสัยทศัน์ วตัถุประสงค ์เป้าหมาย หรือกลยทุธ์ในการด าเนินงานของบริษทั 
หรือกลุ่มบริษทัในภาพรวม ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัก าหนด ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึงทิศทางและ 
ความมุ่งมัน่ท่ีจะขบัเคล่ือนธุรกิจไปสู่ความยัง่ยนื โดยอธิบายเท่าท่ีบริษทัเห็นวา่เหมาะสม เพื่อใหผู้ล้งทุน 
เขา้ใจ และใชเ้ป็นแนวทางในการติดตามทิศทางการด าเนินธุรกิจของบริษทัในอนาคตต่อไป  
  1.1.2  การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญั   
   ใหอ้ธิบายการเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญัเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงอ านาจ 
ในการควบคุมบริษทั และลกัษณะการประกอบธุรกิจในปีท่ีผ่านมาโดยสังเขป  ทั้งน้ี หากบริษทัมีการ
เปล่ียนแปลงโครงสร้างการถือหุ้น การจดัการ หรือการประกอบธุรกิจอย่างมีนยัส าคญั หรือมี เหตุการณ์ส าคญัอ่ืน 
(เช่น การควบรวมกิจการ) ในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมา ใหอ้ธิบายการเปล่ียนแปลงในเร่ืองดงักล่าวดว้ย   
  1.1.3 ใหร้ะบุวา่บริษทัไดใ้ชเ้งินระดมทุนเป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์แจง้ในแบบแสดง
รายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ลว้1หรือไม่  โดยใหบ้ริษทัเปิดเผยขอ้มูล ดงัน้ี 
   (1)  การใชเ้งินท่ีไดจ้ากการเสนอขายตราสารทุนหรือตราสารหน้ีแต่ละคร้ัง2 

 
1 ยกเวน้ส าหรับกรณีการเสนอขายหุ้นกูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงซ่ึงออกตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 12/2559 เร่ือง การขออนุญาต
และการอนุญาตให้ออกและเสนอขายหุ้นกูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝง และประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง 
2 การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการใชเ้งินท่ีไดจ้ากการเสนอขายตราสารทุนหรือตราสารหน้ี ให้ใชส้ าหรับบริษทัท่ีเคยเปิดเผยขอ้มูล
วตัถุประสงคก์ารใชเ้งินในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารทุนหรือตราสารหน้ีตามตารางน้ีแลว้ และยงัใชเ้งินไม่ครบตาม
วตัถุประสงค ์

การใช้เงิน 
 

จ านวนเงินท่ีใช้
โดยประมาณ 

ระยะเวลาท่ีใช้เงิน
โดยประมาณ 

รายละเอียด /ความคืบหน้าของการใช้เงิน/
เหตุผลและมาตรการด าเนินการกรณีใช้เงิน

ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
1. เพื่อใชใ้นการซ้ือสินทรัพย ์
หรือลงทนุในกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการด าเนินธุรกิจปัจจุบนั  

  - กรณีเป็นการซ้ือสินทรัพย ์ให้อธิบาย
เก่ียวกบัประเภทสินทรัพยแ์ละจ านวนเงิน 
ท่ีใชโ้ดยประมาณ  
- กรณีเป็นการลงทนุในกิจการใหอ้ธิบาย
ลกัษณะกิจการท่ีจะลงทนุ สถานะ 
การลงทุน และจ านวนเงินท่ีใช้
โดยประมาณทั้งน้ี กรณีการซ้ือสินทรัพย ์ 

2. เพ่ือใชใ้นการซ้ือสินทรัพย ์
หรือลงทนุในกิจการท่ีไม่
เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจ
ปัจจุบนั 
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หมายเหต ุ:   
1.  ให้เปิดเผยประมาณการมูลค่าเงินท่ีใชแ้ยกแต่ละวตัถปุระสงคก์ารใชเ้งิน โดยอาจเปิดเผยขอ้มูลในลกัษณะเป็นช่วง  

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

2.  หากเป็นการท ารายการกบับคุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ใหเ้ปิดเผยเป็นรายการระหว่างกนัท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตดว้ย 
ทั้งน้ี แนวทางการเปิดเผยวตัถุประสงคก์ารใชเ้งินใหเ้ป็นไปตามคู่มือการเปิดเผยขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูล                   
การเสนอขายหลกัทรัพย ์และแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี ท่ีก าหนดไวบ้นเวบ็ไซตข์องส านกังาน 

 (2)  กฎหมายท่ีใชบ้งัคบั3 
 ใหร้ะบุกฎหมายของประเทศท่ีใชบ้งัคบักบัตราสารหน้ี (applicable law) 
  1.1.4 ใหอ้ธิบายขอ้ผกูพนัท่ีบริษทัให้ค ามัน่ไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูล 
การเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละ/หรือเง่ือนไขการอนุญาตของส านกังาน (ถา้มี) และ/หรือเง่ือนไขการรับหลกัทรัพย์
ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ถา้มี) รวมทั้งการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามขอ้ผกูพนัหรือเง่ือนไขดงักล่าว 
ในปีต่อ ๆ มา  
  1.1.5 ช่ือ สถานท่ีตั้งส านกังานใหญ่ ประเภทธุรกิจ เลขทะเบียนบริษทั โทรศพัท ์ 
โทรสาร เวบ็ไซตบ์ริษทั (ถา้มี) จ านวนและชนิดของหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั  
 

 
3 การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบักฎหมายท่ีใชบ้งัคบั ใหใ้ชส้ าหรับบริษทัท่ีเคยเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวในแบบแสดงรายการขอ้มูล 
การเสนอขายตราสารหน้ีแลว้  

การใช้เงิน 
 

จ านวนเงินท่ีใช้
โดยประมาณ 

ระยะเวลาท่ีใช้เงิน
โดยประมาณ 

รายละเอียด /ความคืบหน้าของการใช้เงิน/
เหตุผลและมาตรการด าเนินการกรณีใช้เงิน
ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

   หรือลงทนุในกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบั 
การด าเนินธุรกิจปัจจุบนั ให้อธิบายเหตุผล
และท่ีมาของการเขา้ไปซ้ือสินทรัพย ์หรือ
ลงทุนในกิจการดงักล่าวดว้ย 

3. เพื่อช าระคืนเงินกู ้หรือหน้ี
จากการออกตราสารหน้ี 

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

4. กรณีอื่น ๆ เช่น เงินทุนท่ีใช้
หมุนเวียนในกิจการ 
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 1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
  1.2.1 โครงสร้างรายได้1 
   ในกรณีท่ีบริษทัมีสายผลิตภณัฑ์หรือกลุ่มธุรกิจมากกวา่ 1 สาย หรือ 1 กลุ่ม ใหร้ะบุ 
สัดส่วนรายไดจ้ากแต่ละสายผลิตภณัฑห์รือกลุ่มธุรกิจ โดยอยา่งนอ้ยใหแ้สดงสัดส่วนรายได้ของสายผลิตภณัฑ์ 
หรือกลุ่มธุรกิจท่ีมีมูลค่าเกินกวา่ร้อยละ 10 ของรายไดร้วมตามงบก าไรขาดทนุรวมของปีบญัชีล่าสุด  โดยใหแ้สดง 
ตามตารางดงัน้ี  ทั้งน้ี ในกรณีท่ีหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษทัได้แสดงผลการด าเนินงานของแต่ละ
สายผลิตภณัฑ์ไวค้รบถ้วนตามมาตรฐานการบญัชีวา่ดว้ยการเสนอขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานแลว้  
อาจอธิบายโครงสร้างรายไดเ้ฉพาะปีล่าสุดก็ได ้(เช่น บริษทัมีรายไดจ้ากการประกอบธุรกิจ A ร้อยละ 65 และ
ธุรกิจ B ร้อยละ 35  พร้อมทั้งอธิบายอา้งอิงถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง) 
สายผลิตภณัฑ/์กลุ่มธุรกิจ ด าเนินการ

โดย 
% การถือหุ้น
ของบริษทั 

ปี 25.. 
รายได้2 

 
% 

ปี 25.. 
รายได้2 

 
% 

ปี 25.. 
รายได้2 

 
% 

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

        

รวม    100  100  100 
1 กรณีท่ีบริษทัไดอ้อกและเสนอขายหลกัทรัพยต่์อประชาชนเป็นการทัว่ไป (initial public offering) ในช่วง 1 หรือ 2 ปีท่ีผา่นมา และ 
  ไม่สามารถแสดงโครงสร้างรายได ้3 ปียอ้นหลงัได ้ให้แสดงตารางโครงสร้างรายไดเ้ฉพาะในช่วง 1 หรือ 2 ปีท่ีผา่นมา แลว้แต่กรณี 
2  รายได ้ให้รวมถึงส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สียจากการลงทุนดว้ย 
3 ให้อธิบายลกัษณะและสัดส่วนของรายไดอ้ื่น ซ่ึงหากรายไดอ้ื่นใดมีสัดส่วนท่ีมีนยัส าคญั ให้อธิบายแยกออกมาดว้ย 
 

  1.2.2 ขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ 
   ใหอ้ธิบายขอ้มูลดงัต่อไปน้ีแยกตามแต่ละสายผลิตภณัฑห์รือกลุ่มธุรกิจ  
   (1) ลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบริการ และการพฒันานวตักรรมธุรกิจ 
   ใหอ้ธิบายลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบริการเพื่อใหผู้ล้งทุนเขา้ใจลกัษณะธุรกิจ 
ของบริษทัในปีท่ีผา่นมา  รวมถึงปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อโอกาสหรือขอ้จ ากดัการประกอบธุรกิจ เช่น  
การไดรั้บใบอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจ สัมปทาน หรือการส่งเสริมการลงทุน เป็นตน้  พร้อมทั้งอธิบาย 
ลกัษณะสิทธิประโยชน์ท่ีไดรั้บดว้ย 
   กรณีบริษทัหรือบริษทัยอ่ยประกอบธุรกิจท่ีมีลกัษณะเป็นโครงการ เช่น  
ธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์หรือธุรกิจโรงไฟฟ้า เป็นตน้ ขอใหอ้ธิบายขอ้มูลของแต่ละโครงการท่ีมีนยัส าคญั 
เช่น ท่ีตั้งโครงการ ลกัษณะลูกคา้ กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย มูลค่าโครงการ  ความคืบหนา้ของการพฒันาและการขาย 
เป็นตน้ 

   ใหอ้ธิบายนโยบายการวิจยัและพฒันาในดา้นต่าง ๆ  และใหร้ะบุรายละเอียด
เก่ียวกบัการพฒันานวตักรรมในกระบวนการ สินคา้และ/หรือบริการ หรือโมเดลธุรกิจ (ถา้มี) ซ่ึงแสดง 
ใหเ้ห็นวา่บริษทัมีการพฒันาอย่างต่อเน่ืองเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูมี้ส่วนไดเ้สียและพร้อมรองรับ 
การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงน าไปสู่การเพิ่มโอกาสและความสามารถในการแข่งขนั 
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โดยบริษทัสามารถอธิบายขอ้มูลโดยสังเขปตามท่ีบริษทัเห็นว่าเหมาะสม พร้อมทั้งแสดงรายจ่ายในระยะ 3 ปี  
ท่ีผา่นมาส าหรับการท าวิจยัและพฒันาดงักล่าว กรณีท่ีไม่มี ใหร้ะบุวา่ไม่มี พร้อมทั้งอธิบายเหตุผลประกอบดว้ย 
   (2) การตลาดและการแข่งขนั 
   (ก) ใหอ้ธิบายนโยบายการตลาดของผลิตภณัฑห์รือบริการท่ีส าคญัใน 
ปีท่ีผา่นมาซ่ึงอาจอธิบายในเชิงเปรียบเทียบกบัคู่แข่งในภาพรวม ลกัษณะลูกคา้ กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย การจ าหน่าย 
และช่องทางการจดัจ าหน่ายหากมีการส่งผลิตภณัฑ์ออกไปจ าหน่ายต่างประเทศ ใหร้ะบุสัดส่วนการจ าหน่าย 
ในประเทศต่อการส่งออกไปจ าหน่ายต่างประเทศ ช่ือประเทศหรือกลุ่มประเทศท่ีจ าหน่ายผลิตภณัฑห์รือ 
บริการดว้ย 
 (ข) ใหอ้ธิบายสภาพการแข่งขนัภายในอุตสาหกรรมในปีท่ีผา่นมา และ
แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขนัในอนาคต  เช่น จ านวนคู่แข่งโดยประมาณ ขนาดของบริษทั
เม่ือเทียบกบัคู่แข่ง สถานภาพและศกัยภาพในการแข่งขนัของบริษทั ช่ือคู่แข่ง (โดยทัว่ไปไม่จ าเป็นตอ้งเปิดเผย 
เวน้แต่ในกรณีท่ีในอุตสาหกรรมน้ีมีคู่แข่งเพียงรายเดียว หรือน้อยรายท่ีเป็นผูน้ าตลาด) เป็นตน้ 
     (3) การจดัหาผลิตภณัฑแ์ละบริการ 
       ใหอ้ธิบายลกัษณะการจดัใหไ้ดม้าซ่ึงผลิตภณัฑเ์พื่อจ าหน่ายในปีท่ีผา่นมา  
เช่น การผลิต (จ านวนโรงงาน ก าลงัการผลิตรวม) การจดัหาวตัถุดิบหรือผลิตภณัฑเ์พื่อจ าหน่าย จ านวน 
ผูจ้  าหน่ายวตัถุดิบ รวมทั้งสัดส่วนการซ้ือวตัถุดิบในประเทศและต่างประเทศ (ในกรณีเป็นสถาบนัการเงิน  
ใหอ้ธิบายในเร่ืองแหล่งท่ีมาของเงินทุน และการให้กูย้มื) 
    (4) ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ  
    ใหอ้ธิบายลกัษณะส าคญัของทรัพยสิ์นถาวรหลกัและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
ท่ีส าคญัท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยใชใ้นการประกอบธุรกิจ โดยบริษทัอาจเปิดเผยราคาประเมินทรัพยสิ์นดว้ยก็ได ้ 
นอกจากน้ี ใหเ้ปิดเผยนโยบายการลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วมดว้ย  ทั้งน้ี ใหอ้ธิบายขอ้มูลในส่วนน้ี
โดยสังเขป และรายละเอียดใหเ้ปิดเผยตามเอกสารแนบ  
   (5) งานท่ียงัไม่ไดส่้งมอบ (เฉพาะกรณีท่ีการประกอบธุรกิจมีลกัษณะเป็น
โครงการหรือช้ินงาน ซ่ึงแต่ละโครงการหรือช้ินงานมีมูลค่าสูง และใชเ้วลานานในการส่งมอบงาน เช่น  
ธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจต่อเรือ เป็นตน้)  
   ใหแ้สดงมูลค่างานท่ียงัไม่ไดส่้งมอบ ณ วนัหลงัสุดท่ีเป็นไปได ้หากเป็น 
โครงการท่ีมีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของรายไดร้วมตามงบการเงินรวมของปีบญัชีล่าสุด ใหร้ะบุ 
เป็นรายช้ินท่ีคาดวา่จะส่งมอบในแต่ละช่วงเวลา 

 หมายเหตุ หากบริษทัมีการพึ่งพิงลูกคา้หรือผูจ้ดัจ าหน่ายรายใดท่ีมีบทบาทส าคญั
ต่อการอยูร่อดของบริษทั ใหเ้ปิดเผยเป็นปัจจยัความเส่ียง และหากการพึ่งพิงมีสัดส่วนเกินร้อยละ 30 ของ 
รายไดร้วมหรือยอดซ้ือรวม ตามแต่กรณี ตามงบการเงินรวม ใหร้ะบุจ านวนราย ลกัษณะความสัมพนัธ์และ
ประเภทของสินคา้ท่ีซ้ือขาย  อยา่งไรก็ดี หากบริษทัมีการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัช่ือลูกคา้หรือผูจ้ดัจ าหน่าย 
ใหแ้ก่บุคคลอ่ืน เช่น ผูล้งทุนหรือนกัวิเคราะห์ดา้นหลกัทรัพยห์รือการลงทุน ก็ใหร้ะบุช่ือดงักล่าวดว้ย  
เพื่อใหผู้ล้งทุนมีขอ้มูลเท่าเทียมกนั 
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 1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท   
  1.3.1 โครงสร้างการถือหุน้ของกลุ่มบริษทั   
   ในกรณีท่ีบริษทัมีบริษทัย่อยหรือบริษทัร่วม ให้แสดงขอ้มูลต่อไปน้ี  
   (1) ให้อธิบายนโยบายการแบ่งการด าเนินงานของบริษทัในกลุ่ม  
   (2) ใหแ้สดงขอ้มูลแผนภาพโครงสร้างการถือหุน้ของกลุ่มบริษทั  โดยใหร้ะบุ 
สัดส่วนการถือหุน้ และสัดส่วนของสิทธิออกเสียง (ในกรณีท่ีแตกต่างจากสัดส่วนการถือหุน้) ไวด้ว้ย และ 
ในกรณีท่ีการถือหุ้นในบริษัทย่อยเป็นการตกลงร่วมทุนกับกลุ่มธุรกิจอ่ืน ให้ระบุช่ือและสัดส่วน  
การถือหุ้นของผูร่้วมทุนนั้นดว้ย (หากมีบริษทัยอ่ย หรือบริษทัร่วมจ านวนมาก อาจจดัรวมกนัเป็นกลุ่มธุรกิจก็ได)้ 
   (3) กรณีเป็นบริษทัท่ีประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ในบริษทัอ่ืน (holding 
company) ใหร้ะบุขนาดของบริษทัท่ีประกอบธุรกิจหลกั และขนาดของบริษทัอ่ืน โดยเปรียบเทียบกบัขนาด 
ของบริษทัตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง4   ทั้งน้ี หากสัดส่วนดงักล่าวไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ใหร้ะบุ
มาตรการและแนวทางแกไ้ขเพื่อใหเ้ป็นไปตามเกณฑด์ว้ย   
   (4) ช่ือ สถานท่ีตั้งส านกังานใหญ่ ประเภทธุรกิจ โทรศพัท ์โทรสาร จ านวน  
และชนิดของหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของนิติบุคคลท่ีบริษทัถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจ านวนหุ้น 
ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น 
        1.3.2 หากบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ถือหุ้นในบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วมเกินกวา่ 
ร้อยละ 10 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงของบริษทัดงักล่าว ใหอ้ธิบายเหตุผลประกอบท่ีใหบุ้คคล 
ท่ีอาจมีความขดัแยง้ถือหุ้นในบริษทัดงักล่าวแทนการถือหุ้นของบริษทัโดยตรงดว้ย 
  1.3.3 ความสัมพนัธ์กบักลุ่มธุรกิจของผูถื้อหุ้นใหญ่ 5 
  ในกรณีท่ีบริษทัหรือกลุ่มบริษทัเป็นบริษทัในเครือ หรือเป็นส่วนหน่ึงของ 
กลุ่มธุรกิจของผูถื้อหุน้ใหญ่ และโดยสภาพการด าเนินธุรกิจหลกัของบริษทัอาจตอ้งสัมพนัธ์ พึ่งพิง6 หรือแข่งขนั
กบัธุรกิจอ่ืนในกลุ่มธุรกิจของผูถื้อหุ้นใหญ่อยา่งมีนยัส าคญั บริษทัควรอธิบายโครงสร้างหรือสถานภาพนั้น 
รวมทั้งลกัษณะความสัมพนัธ์ทางธุรกิจระหวา่งกนั โดยควรแสดงแผนภาพโครงสร้างธุรกิจโดยรวมของ 
ผูถื้อหุน้ใหญ่เท่าท่ีท าไดด้ว้ย  พร้อมทั้งอธิบายเหตุผลและโอกาสหรือความจ าเป็นท่ีตอ้งมีการพึ่งพิงหรือ
สนบัสนุนระหวา่งกนั รวมทั้งความส าคญัเชิงกลยทุธ์ (positioning) ของบริษทัหรือกลุ่มบริษทัต่อกลุ่มธุรกิจ 
ของผูถื้อหุ้นใหญ่ ในกรณีท่ีโครงสร้างธุรกิจของบริษทัหรือบริษทัในกลุ่มมีการแข่งขนักนัอยา่งมีนยัส าคญั  
 

 
4  ตามท่ีก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ และ 
ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว่์าดว้ยการพิจารณาขนาดของบริษทัในส่วนท่ีเก่ียวกบั 
การอนุญาตให้บริษทัท่ีประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษทัอ่ืน (holding company) เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ 
5  ไม่ตอ้งเปิดเผยขอ้มูลในหวัขอ้น้ีก็ได ้หากเป็นกรณีท่ีการด าเนินธุรกิจหลกัของบริษทั มิไดม้ีความสัมพนัธ์หรือเก่ียวขอ้งกบั 
การด าเนินธุรกิจอ่ืนของผูถ้ือหุ้นรายใหญ่อยา่งมีนยัส าคญั  หรือมีความสัมพนัธ์กนัแต่เพียงคร้ังคราวเฉพาะธุรกรรม เช่น  
ใชบ้ริการโฆษณา กูย้ืมเงิน  เช่าทรัพยสิ์น เป็นตน้  
6  ตวัอยา่งของความสัมพนัธ์หรือพ่ึงพิง เช่น การให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ทางเทคนิค หรือการจดัหาวตัถุดิบ  
การใชต้ราสินคา้ร่วมกนั เป็นตน้ 
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ควรอธิบายใหช้ดัเจนดว้ยวา่ บริษทัมีกลไกการรักษาสิทธิของผูถื้อหุน้ใหไ้ดรั้บความเป็นธรรม หรือการบริหาร 
จดัการบริษทัจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของกิจการและผูถื้อหุน้โดยรวมอยา่งไร  ทั้งน้ี เพื่อใหผู้ล้งทุน 
เขา้ใจภาพรวมการด าเนินธุรกิจของบริษทัหรือกลุ่มบริษทั     

1.3.4 ผูถื้อหุน้ 
 (1) รายช่ือผูถื้อหุน้ใหญ่   

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

  (ข) กลุ่มผูถื้อหุ้นรายใหญ่ท่ีโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบาย 
การจดัการหรือการด าเนินงานของบริษทัอยา่งมีนยัส าคญั (เช่น มีการส่งบุคคลเขา้เป็นกรรมการท่ีมีอ านาจจดัการ 
(authorized director)) 
 ในกรณีท่ีรายช่ือกลุ่มผูถื้อหุ้นท่ีปรากฏดงักล่าวขา้งตน้ ยงัไม่แสดงถึงบุคคล 
ท่ีเป็นผูถื้อหุน้ท่ีแทจ้ริง เช่น รายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีแสดงไวเ้ป็น holding company หรือ nominee account ใหร้ะบุ 
ช่ือบุคคลหรือกลุ่มบุคคลหลกัท่ีเป็นผูถื้อหุน้ท่ีแทจ้ริง รวมทั้งธุรกิจหลกัของบุคคลดงักล่าวดว้ย เวน้แต่จะมี 
เหตุอนัสมควรท่ีท าใหไ้ม่อาจทราบผูถื้อหุน้ท่ีแทจ้ริงได้ 

(2) ในกรณีท่ีบริษทัมีการประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ในบริษทัอ่ืน (holding 
company) ใหแ้สดงขอ้มูลผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ยท่ีเป็นบริษทัท่ีประกอบธุรกิจหลกัตามแนวทางท่ีก าหนดไว้ 
ใน (1) ดว้ย  ทั้งน้ี หากเป็นกรณีท่ี holding company มีการประกอบธุรกิจหลากหลายประเภทธุรกิจ โดยมีบริษทั 
ท่ีเป็นศูนยก์ลางท าหนา้ท่ีบริหารจดัการบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วมในแต่ละกลุ่มธุรกิจ ใหแ้สดงขอ้มูลผูถื้อหุ้นของ
บริษทัท่ีเป็นศูนยก์ลาง บริษทัย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลกัแต่ไม่ไดอ้ยูภ่ายใตบ้ริษทัท่ีเป็นศูนยก์ลาง และ 
บริษทัยอ่ยภายในกลุ่มของบริษทัท่ีเป็นศูนยก์ลางซ่ึงขนาดของบริษทัดงักล่าวมีนยัส าคญัเม่ือเทียบกบัขนาดของ 
holding company ดว้ย 

(3) ขอ้ตกลงระหวา่งผูถื้อหุ้นใหญ่ (shareholders’ agreement) (ถา้มี) 
 ในกรณีท่ีกลุ่มผูถื้อหุ้นใหญ่มีขอ้ตกลงระหวา่งกนั ในเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อ 

การออกและเสนอขายหลกัทรัพย ์หรือการบริหารงานของบริษทั โดยขอ้ตกลงดงักล่าวมีบริษทัร่วมลงนามดว้ย  
ใหร้ะบุ พร้อมทั้งอธิบายสาระส าคญัท่ีมีผลต่อการด าเนินงานของบริษทั 

 1.4 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 
 1.4.1 บริษทัมีทุนจดทะเบียน                ลา้นบาท เรียกช าระแลว้             ลา้นบาท 
แบ่งเป็นหุน้สามญั                  หุน้ หุน้บุริมสิทธิ                หุน้ (ถา้มี) มูลค่าหุน้ละ            บาท  

   ในกรณีท่ีบริษทัมีหลกัทรัพยไ์ปจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยอ่ื์น ใหร้ะบุช่ือ 
ตลาดหลกัทรัพยท่ี์จดทะเบียนนั้นดว้ย 
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 1.4.2 ในกรณีท่ีบริษทัมีหุ้นประเภทอ่ืนท่ีมีสิทธิหรือเง่ือนไขแตกต่างจากหุน้สามญั เช่น 
หุน้บุริมสิทธิ ให้อธิบายลกัษณะส าคญัของหลกัทรัพย ์เช่น จ านวน มูลค่า และสิทธิและเง่ือนไขท่ีแตกต่างจาก
หุน้สามญั  ลกัษณะบุคคลท่ีถือหุน้บุริมสิทธิดงักล่าว เป็นตน้  ทั้งน้ี หากบุคคลนั้นเป็นบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 
ใหร้ะบุรายช่ือและจ านวนท่ีแต่ละรายถือดว้ย 
 1.4.3 ในกรณีท่ีมีหุน้หรือหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพของบริษทัเป็นหลกัทรัพยอ์า้งอิง 
ในการออกหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนซ่ึงเป็นคนต่างดา้ว (Thai Trust Fund) และใบแสดงสิทธิ 
ในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพยอ์า้งอิงไทย (NVDR) ใหร้ะบจุ านวนหุ้นและจ านวนหุน้รองรับหลกัทรัพย์
แปลงสภาพท่ีเป็นหลกัทรัพยอ์า้งอิงดงักล่าว พร้อมทั้งอธิบายถึงผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของ 
ผูถื้อหุน้อนัเน่ืองมาจากการท่ีกองทุนรวมหรือผูอ้อก NVDR ไม่ใชสิ้ทธิออกเสียงในการประชุมผูถื้อหุ้น  
 1.5 การออกหลักทรัพย์อ่ืน 
  1.5.1 กรณีท่ีบริษทัมีหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพ เช่น ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น  
หุน้กูแ้ปลงสภาพ  ใหอ้ธิบายลกัษณะส าคญัของหลกัทรัพย ์เช่น ประเภท อาย ุอตัราดอกเบ้ีย อตัราและ 
ราคาแปลงสภาพ จ านวนหุน้ท่ีออกเพื่อรองรับการแปลงสภาพ จ านวนและมูลค่าท่ีเสนอขาย จ านวนและมูลค่า 
ท่ียงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิแปลงสภาพ จ านวนและมูลค่าท่ียงัไม่ไดไ้ถ่ถอน วนัครบก าหนดไถ่ถอน หลกัประกนั และ 
เง่ือนไขอ่ืนท่ีเป็นสาระส าคญั เช่น การใหสิ้ทธิไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพก่อนครบก าหนด (put option และ  
call option) เป็นตน้   
 1.5.2 กรณีท่ีบริษทัมีหลกัทรัพยท่ี์เป็นตราสารหน้ี เช่น หุ้นกู ้ตัว๋เงิน ให้อธิบาย
ลกัษณะส าคญัของหลกัทรัพยด์ังกล่าว เช่น ประเภทหุ้นกู ้หรือตัว๋เงิน จ านวนและมูลค่าท่ียงัไม่ไดไ้ถ่ถอน 
วนัครบก าหนดไถ่ถอน หลกัประกนั เง่ือนไขอ่ืนท่ีเป็นสาระส าคญั เช่น การใหสิ้ทธิไถ่ถอนหุ้นกูห้รือตัว๋เงิน 
ก่อนครบก าหนด (put option และ call option) เง่ือนไขในการกูย้มืเงิน เป็นตน้ และการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 
คร้ังหลงัสุดของหุน้กูห้รือตัว๋เงิน ผูอ้อกหุ้นกูห้รือตัว๋เงิน หรือผูค้  ้าประกนัการช าระหน้ีตามตราสาร แลว้แต่กรณี   
  ทั้งน้ี ในกรณีท่ีตราสารหน้ีท่ียงัไม่ครบก าหนดไถ่ถอนเป็นหุน้กูท่ี้มีผูค้  ้าประกนั 
การช าระหน้ี ใหแ้นบขอ้มูลเก่ียวกบัผูค้  ้าประกนัซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีอาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจของผูล้งทุน  
ซ่ึงรวมถึงลกัษณะการประกอบธุรกิจ ขอ้มูลทางการเงินท่ีส าคญัท่ีแสดงถึงฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน  
อนัดบัความน่าเช่ือถือของผูค้  ้าประกนัคร้ังหลงัสุด (ถา้มี) ดว้ย  ทั้งน้ี หากผูค้  ้าประกนัดงักล่าวเป็นบริษทัท่ีมีหนา้ท่ี 
ยืน่แบบ 56-1 One Report ใหอ้า้งอิงไปยงัแบบ 56-1 One Report ของผูค้  ้าประกนัท่ีจดัไวท่ี้เวบ็ไซตข์องส านกังานได ้

 1.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล   
 ใหร้ะบุนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัท่ีจะจ่ายใหผู้ถื้อหุ้น รวมทั้งนโยบาย 
ท่ีบริษทัยอ่ยจะจ่ายเงินปันผลใหบ้ริษทัดว้ย 
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2. การบริหารจัดการความเส่ียง 

 2.1  นโยบายและแผนการบริหารความเส่ียง 
  ใหอ้ธิบายนโยบาย กรอบการด าเนินงาน และแผนการบริหารความเส่ียงระดบัองคก์ร 
เพื่อแสดงใหเ้ห็นวา่บริษทัมีการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินความเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อการบรรลุวิสัยทศัน์ 
วตัถุประสงค ์เป้าหมาย หรือกลยทุธ์ในการด าเนินงานของบริษทั รวมถึงระบุมาตรการรองรับความเส่ียง 
ใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีสามารถยอมรับไดอ้ยา่งต่อเน่ือง โดยอธิบายความเส่ียงท่ีมีนยัส าคญั  ทั้งน้ี บริษทัสามารถ 
น านโยบาย กรอบการด าเนินงาน และแผนการบริหารความเส่ียงทั้งฉบบัไปเปิดเผยบนเวบ็ไซตข์องบริษทั 
 2.2  ปัจจัยความเส่ียงต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท 
  2.2.1 ความเส่ียงต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัหรือกลุ่มบริษทัทั้งในปัจจุบนัและ 
ท่ีอาจเกิดขึ้นใหม่ (emerging risk) ในอีก 3-5 ปีขา้งหนา้  ใหร้ะบุและอธิบายปัจจยัท่ีอาจท าใหเ้กิดความเส่ียง 
อยา่งมีนยัส าคญัต่อการประกอบธุรกิจ การด าเนินงาน ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน หรือความด ารงอยู่ 
ของบริษทัหรือกลุ่มบริษทั  รวมถึงประเด็นความเส่ียงดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดา้นสังคม ท่ีครอบคลุมถึงการเคารพ 
สิทธิมนุษยชน และดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  เช่น ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
ความเส่ียงดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยั ความเส่ียงจากกรณีพิพาทกบัชุมชน ความเส่ียงจากการทุจริต 
คอร์รัปชนั ความเส่ียงจากโรคระบาดร้ายแรง เป็นตน้  
  2.2.2 ความเส่ียงต่อการลงทุนของผูถื้อหลกัทรัพย ์ ใหร้ะบุและอธิบายความเส่ียง 
ท่ีอาจท าใหผู้ถื้อหลกัทรัพยไ์ม่ไดรั้บผลตอบแทนหรือสิทธิท่ีควรจะไดรั้บหรือสูญเสียเงินลงทุนทั้งจ านวน 
หรือบางส่วน  
  2.2.3 ความเส่ียงต่อการลงทุนในหลกัทรัพยต์่างประเทศ (กรณีผูอ้อกหลกัทรัพยเ์ป็น
บริษทัต่างประเทศ)  ใหร้ะบุและอธิบายลกัษณะความเส่ียงตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด7  รวมทั้งขอ้จ ากดัต่าง ๆ  

ท่ีเก่ียวขอ้งจากการลงทุนในหลกัทรัพยต์่างประเทศ เช่น การฟ้องร้องด าเนินคดีทางกฎหมาย สิทธิความคุม้ครอง
ผูล้งทุนเก่ียวกบัการบริหารจดัการบริษทั (corporate matter) ขอ้จ ากดัเก่ียวกบัการส่งเงินออกนอกประเทศ   
(ถา้มี)  เป็นตน้ 
  ในการเปิดเผยปัจจยัความเส่ียงขา้งตน้ ใหร้ะบุเฉพาะปัจจยัท่ีอาจมีผลกระทบต่อบริษทั  
กลุ่มบริษทั  หรือผูถื้อหลกัทรัพยโ์ดยตรง ไม่ใช่ความเส่ียงส าหรับการประกอบธุรกิจหรือการลงทุนทัว่ไป   
โดยใหอ้ธิบายถึงลกัษณะความเส่ียง เหตุการณ์ท่ีเป็นสาเหตุของความเส่ียง ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น  
(ถา้ประเมินผลกระทบเป็นตวัเลขไดใ้หร้ะบุดว้ย) แนวโนม้หรือความเป็นไปไดท่ี้จะเกิดความเส่ียงดงักล่าว  
นอกจากน้ี หากบริษทัมีมาตรการรองรับไวเ้ป็นการเฉพาะและสามารถลดความเส่ียงไดอ้ยา่งมีนยัส าคญัแลว้ 
บริษทัอาจอธิบายเพิ่มเติมไวด้ว้ยก็ได ้
 

 
7  ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเสนอขายหุ้นท่ีออกโดยบริษทั
ต่างประเทศซ่ึงไม่มีหุ้นเป็นหลกัทรัพยซ้ื์อขายในตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศ 
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3. การขับเคล่ือนธุรกิจเพ่ือความย่ังยืน 

3.1 นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความย่ังยืน 
  ใหอ้ธิบายนโยบายการจดัการดา้นความยัง่ยนืระดบัองคก์รท่ีสอดคลอ้งกบัทิศทางและ 
กลยทุธ์การด าเนินธุรกิจ เพื่อสะทอ้นถึงเจตนารมณ์และความมุ่งมัน่ท่ีจะขบัเคล่ือนธุรกิจโดยค านึงถึงประเด็น
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดา้นสังคม ท่ีครอบคลุมการเคารพสิทธิมนุษยชน และดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี    
ทั้งน้ี ให้อธิบายเฉพาะภาพรวมนโยบายและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัการดา้นความยัง่ยนืตามท่ีบริษทั 
เห็นวา่ส าคญั โดยสามารถน านโยบายและแนวปฏิบติัทั้งฉบบัไปเปิดเผยบนเวบ็ไซตข์องบริษทั เพื่อใหผู้ล้งทุน
เขา้ใจและสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการติดตามทิศทางการด าเนินธุรกิจต่อไป 
  ใหแ้สดงขอ้มูลเก่ียวกบัเป้าหมายการจดัการดา้นความยัง่ยนืระดบัองคก์ร (ถา้มี)  
ท่ีสอดคลอ้งกบักลยทุธ์การด าเนินธุรกิจทั้งในระยะสั้นและ/หรือระยะยาว เพื่อใหผู้ล้งทุนสามารถเปรียบเทียบ
และติดตามผลการด าเนินงานได ้  
  กรณีท่ีบริษทัมีการทบทวนนโยบายและ/หรือเป้าหมายการจดัการดา้นความยัง่ยนื 
ในรอบปีท่ีผา่นมา ใหร้ะบุสาระส าคญัของการเปล่ียนแปลงดงักล่าวโดยสังเขป เพื่อใหผู้ล้งทุนทราบถึง
พฒันาการในการจดัการความยัง่ยนืของบริษทัอยา่งต่อเน่ือง 
  3.2 การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ 
  3.2.1 ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ  
   ใหอ้ธิบายลกัษณะห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ (value chain) ท่ีแสดงถึงความสัมพนัธ์
ของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีส าคญัในกิจกรรมซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจตั้งแต่ตน้น ้าจนถึงปลายน ้า โดยสะทอ้น
ใหเ้ห็นวา่บริษทัมุ่งมัน่ท่ีจะสร้างคุณค่าใหแ้ก่สินคา้และบริการเพื่อตอบสนองความคาดหวงัของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
กรณีเป็นบริษทัท่ีประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้บริษทัอ่ืน (holding company) ใหร้ะบุกิจกรรมในห่วงโซ่คุณค่า
ของกลุ่มบริษทั โดยพิจารณาตามสายธุรกิจหลกัท่ีบริษทัเห็นว่าส าคญัและเหมาะสม 
  3.2.2 การวิเคราะห์ผูมี้ส่วนไดเ้สียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ 
   ใหร้ะบุกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีส าคญัทั้งภายในและภายนอกองคก์รซ่ึงมีความสัมพนัธ์ 
กบัห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ โดยสรุปความคาดหวงัของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีมีต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทั อีกทั้ง 
ควรอธิบายถึงการตอบสนองความคาดหวงัของผูมี้ส่วนไดเ้สียดงักล่าว 

3.3 การจัดการด้านความย่ังยืนในมิติส่ิงแวดล้อม 
  3.3.1 นโยบายและแนวปฏิบติัดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
    ใหอ้ธิบายนโยบายและแนวปฏิบติัท่ีสอดคลอ้งกบักฎหมาย ระเบียบ และขอ้บงัคบั
ดา้นส่ิงแวดลอ้มซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจของบริษทัและบริษทัยอ่ย โดยสะทอ้นใหเ้ห็นวา่บริษทัมี
ความมุ่งมัน่ท่ีจะลดผลกระทบเชิงลบต่อส่ิงแวดลอ้มในประเด็นต่าง ๆ เช่น พลงังาน น ้า ขยะ ของเสีย มลพิษ 
และการจดัการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก (ถา้มี)  ทั้งน้ี ให้อธิบายเฉพาะขอ้มูลนโยบายและแนวปฏิบติั 
ในภาพรวมตามท่ีบริษทัเห็นวา่ส าคญัและสอดคลอ้งกบับริบทของธุรกิจ โดยสามารถน านโยบายและแนวปฏิบติั
ทั้งฉบบัท่ีเก่ียวกบัการจดัการในมิติส่ิงแวดลอ้มไปเปิดเผยบนเวบ็ไซตข์องบริษทั   
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    ใหแ้สดงขอ้มูลเก่ียวกบัเป้าหมายการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม (ถา้มี) ท่ีสอดคลอ้ง 
กบักลยทุธ์การด าเนินธุรกิจทั้งในระยะสั้นและ/หรือระยะยาว เพื่อใหผู้ล้งทุนสามารถเปรียบเทียบและติดตาม 
ผลการด าเนินงานได ้
    กรณีท่ีบริษทัมีการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบติั และ/หรือเป้าหมายดา้น
ส่ิงแวดลอ้มในรอบปีท่ีผา่นมา ใหร้ะบุสาระส าคญัของการเปล่ียนแปลงดงักล่าวโดยสังเขปตามท่ีบริษทัเห็นวา่
เหมาะสม เพื่อใหผู้ล้งทุนทราบวา่บริษทัมีพฒันาการในการจดัการความยัง่ยนืในมิติส่ิงแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ือง  

3.3.2 ผลการด าเนินงานดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
ใหอ้ธิบายขอ้มูลผลการด าเนินงานและผลลพัธ์ท่ีเก่ียวกบัการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

ในเฉพาะประเด็นท่ีส าคญักบักระบวนการด าเนินธุรกิจ เช่น การจดัการพลงังาน น ้า ขยะ ของเสีย มลพิษ เป็นตน้ 
อีกทั้ง ควรอธิบายแผนงานท่ีสะทอ้นถึงความสามารถของธุรกิจในการใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่า โดยบริษทั 
อาจเพิ่มเติมผลการด าเนินงาน ผลลพัธ์ รวมถึงแผนงาน (ถา้มี) เก่ียวกบัการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มอ่ืน ๆ ตามท่ี
บริษทัพิจารณาแลว้วา่สอดคลอ้งกบันโยบายและแนวปฏิบติัดา้นส่ิงแวดลอ้ม  
    นอกจากน้ี ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามมาตรฐานสากลหรือ
เทียบเท่า โดยระบุช่ือผูท้วนสอบการจดัท าคาร์บอนฟุตพร้ินทข์ององคก์รท่ีขึ้นทะเบียนกบัองคก์ารบริหารจดัการ 
ก๊าซเรือนกระจก (อบก.) หรือผูท้วนสอบท่ีบริษทัเห็นวา่มีผลงานเป็นท่ียอมรับอยา่งแพร่หลายในระดบัสากล 
รวมทั้งเปิดเผยแนวนโยบายในเร่ืองน้ีของคณะกรรมการบริษทัท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความมุ่งมัน่ในการลด
ผลกระทบทางลบต่อส่ิงแวดลอ้มหรือการจดัการการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และหากเป็นช่วงเร่ิมตน้หรือ 
อยูร่ะหวา่งด าเนินการใหเ้ปิดเผยระยะเวลาการด าเนินการใหผู้ล้งทุนทราบดว้ย  ทั้งน้ี ในกรณีท่ีบริษทัไม่ไดจ้ดัท า
ขอ้มูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ใหร้ะบุวา่ “ไม่มีขอ้มูล” พร้อมแสดงเหตุผลประกอบ 
    กรณีท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยอยูร่ะหวา่งการตรวจสอบจากหน่วยงานท่ีมี 
อ านาจหนา้ท่ีวา่การด าเนินงานของบริษทัและบริษทัย่อยอาจมีประเด็นละเมิดกฎหมายหรือขอ้บงัคบัดา้น
ส่ิงแวดลอ้มอยา่งมีนยัส าคญัหรือมีกรณีท่ีถูกกล่าวหาวา่เป็นผูส้ร้างผลกระทบดา้นลบต่อประเด็นส่ิงแวดลอ้ม 
โดยเฉพาะประเด็นท่ีปรากฏเป็นข่าวต่อสาธารณชนซ่ึงอาจกระทบต่อการประกอบธุรกิจ ภาพลกัษณ์ ช่ือเสียง 
และสินทรัพยข์องบริษทั ใหอ้ธิบายขอ้เทจ็จริง ความคืบหนา้ เหตุผล ผลกระทบ และมาตรการป้องกนัดว้ย 
  3.4 การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม 

3.4.1 นโยบายและแนวปฏิบติัดา้นสังคม 
    ใหอ้ธิบายนโยบายและแนวปฏิบติัของบริษทัท่ีสอดคลอ้งกบักฎหมาย ระเบียบ 
และขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวกบัการจดัการดา้นสังคมในกระบวนการด าเนินธุรกิจ ซ่ึงรวมถึงการเคารพสิทธิมนุษยชน
ตลอดห่วงโซ่คุณค่า  เช่น การปฏิบติัต่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม การผลิตและบริการอยา่งมีความรับผิดชอบต่อ
ลูกคา้ การมีส่วนร่วมพฒันาชุมชนและสังคม   ทั้งน้ี ให้อธิบายเฉพาะขอ้มูลนโยบายและแนวปฏิบติัในภาพรวม
ตามท่ีบริษทัเห็นวา่ส าคญัและสอดคลอ้งกบับริบทของธุรกิจ โดยสามารถน านโยบายและแนวปฏิบติัทั้งฉบบั 
ท่ีเก่ียวกบัการจดัการดา้นสังคมไปเปิดเผยบนเวบ็ไซตข์องบริษทั 
    ใหแ้สดงขอ้มูลเก่ียวกบัเป้าหมายการจดัการดา้นสังคม (ถา้มี) ท่ีสอดคลอ้งกบั 
กลยทุธ์การด าเนินธุรกิจทั้งในระยะสั้นและ/หรือระยะยาว เพื่อใหผู้ล้งทุนสามารถเปรียบเทียบและติดตาม 
ผลการด าเนินงานได ้
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    กรณีท่ีบริษทัมีการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบติัและ/หรือเป้าหมายท่ีเก่ียวกบั 
การจดัการดา้นสังคมในรอบปีท่ีผา่นมา ใหร้ะบุสาระส าคญัของการเปล่ียนแปลงดงักล่าวโดยสังเขปตามท่ี 
บริษทัเห็นวา่เหมาะสม เพื่อให้ผูล้งทุนทราบวา่บริษทัมีพฒันาการในการจดัการดา้นความยัง่ยนืในมิติสังคม 
อยา่งต่อเน่ือง 
   3.4.2 ผลการด าเนินงานดา้นสังคม 
    ใหอ้ธิบายขอ้มูลผลการด าเนินงานและผลลพัธ์ท่ีเก่ียวกบัการจดัการดา้นสังคม 
ซ่ึงรวมถึงการเคารพสิทธิมนุษยชนตลอดห่วงโซ่คุณค่า  เช่น การปฏิบติัต่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม การผลิตและ
บริการอยา่งมีความรับผิดชอบต่อลูกคา้ การมีส่วนร่วมพฒันาชุมชนและสังคม ในประเด็นท่ีส าคญักบั
กระบวนการด าเนินธุรกิจ อีกทั้งควรอธิบายแผนงานท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความสามารถของบริษทัในการจดัการ
ดา้นสังคมในกระบวนการด าเนินธุรกิจอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยบริษทัอาจเพิ่มเติมผลการด าเนินงาน ผลลพัธ์ 
รวมถึงแผนงาน (ถา้มี) เก่ียวกบัการจดัการดา้นสังคมอ่ืน ๆ ตามท่ีบริษทัพิจารณาแลว้วา่สอดคลอ้งกบันโยบาย
และแนวปฏิบติัดา้นสังคม  
    กรณีท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยอยูร่ะหวา่งการตรวจสอบจากหน่วยงานท่ีมีอ านาจ
หนา้ท่ีวา่การด าเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ยอาจมีประเด็นละเมิดกฎหมายหรือขอ้บงัคบัดา้นสังคม 
อยา่งมีนยัส าคญั หรือมีกรณีท่ีถูกกล่าวหาวา่เป็นผูส้ร้างผลกระทบดา้นลบต่อประเด็นสังคม โดยเฉพาะประเด็น 
ท่ีปรากฏเป็นข่าวต่อสาธารณชนซ่ึงอาจกระทบต่อการประกอบธุรกิจ ภาพลกัษณ์ ช่ือเสียง และสินทรัพยข์อง
บริษทัใหอ้ธิบายขอ้เทจ็จริง ความคืบหนา้ เหตุผล ผลกระทบ และมาตรการป้องกนัดว้ย  
    ทั้งน้ี หากบริษทัมีขอ้พิพาทดา้นแรงงานท่ีส าคญัในระยะ 3 ปีท่ีผา่นมา ใหบ้ริษทั 
อธิบายเหตุผลและการด าเนินการในเร่ืองดงักล่าว รวมถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งผูบ้ริหารและสหภาพแรงงาน (ถา้มี) 
 

รูปแบบการเปิดเผยข้อมูล  
 บริษทัอาจเปิดเผยหรือจดัท ารายงานการขบัเคล่ือนธุรกิจเพื่อความยัง่ยนืโดยมีสาระส าคญั
ตามท่ีก าหนดในหวัขอ้ดงักล่าว ดว้ยวิธีใดดงัต่อไปน้ี 

(ก) เปิดเผยเฉพาะสาระส าคญัของนโยบายและแนวปฏิบติั ส าหรับนโยบายและแนวปฏิบติั
ฉบบัเต็มให้น าไปเปิดเผยเวบ็ไซต ์

(ข) กรณีบริษทัมีขอ้มูลไม่ครบถว้น เช่น ไม่มีนโยบาย หรือ แนวปฏิบติั หรือ ผลการ
ด าเนินงานในหวัขอ้ต่าง ๆ ท่ีอยูใ่นเร่ือง “การขบัเคล่ือนธุรกิจเพื่อความยัง่ยนื” ใหร้ะบุวา่ “ยงัไม่ไดจ้ดัท า”  
ทั้งน้ี หากบริษทัมีแผนจะเผยแพร่นโยบายหรือแนวปฏิบติัหรือผลการด าเนินงานดงักล่าวควรระบุปีท่ีจะเผยแพร่ 
ในรายงานดว้ย 

(ค) บริษทัสามารถเปิดเผยผลการด าเนินงาน ผลลพัธ์ หรือแผนงาน (ถา้มี) เก่ียวกบัการจดัการ
ดา้นสังคมและส่ิงแวดลอ้มเพิ่มเติมในประเด็นอ่ืน ๆ ตามท่ีบริษทัพิจารณาแลว้วา่สอดคลอ้งกบันโยบายและ 
แนวปฏิบติัของบริษทั โดยศึกษาไดจ้ากแนวทางการรายงานความยัง่ยนืของ Global Reporting Initiative (GRI)  

(ง) กรณีบริษทัจดัท ารายงานความยัง่ยนืแลว้ ใหส้รุปเฉพาะสาระส าคญัของเน้ือหาตาม  
4 หวัขอ้ในเร่ืองการขบัเคล่ือนธุรกิจเพื่อความยัง่ยืนตามแบบ 56-1 One Report โดยอา้งอิงรายละเอียดไปรายงาน
ความยัง่ยนื 
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4. การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis : MD&A) 

 ใหเ้ปิดเผยการวิเคราะห์และอธิบายถึงการด าเนินงานและฐานะทางการเงินในมุมมองของ 
ฝ่ายจดัการ โดยระบุสาเหตุและปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย อยา่งนอ้ยในประเด็นดงัต่อไปน้ี  ทั้งน้ี สามารถใชก้ราฟ 
หรือภาพประกอบการอธิบายตามความเหมาะสมดว้ยก็ได ้และในกรณีท่ีบริษทัมีสายผลิตภณัฑห์รือกลุ่มธุรกิจ
มากกว่า 1 สาย/กลุ่ม ให้วิเคราะห์และอธิบายถึงการด าเนินการในแต่ละสายผลิตภณัฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ 
ท่ีมีนยัส าคญัดว้ย 
 4.1 ใหว้ิเคราะห์การด าเนินงานและฐานะทางการเงิน การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญั ปัจจยัท่ีเป็น
สาเหตุหรือมีผลต่อฐานะการเงิน การด าเนินงาน หรือการเปล่ียนแปลงดงักล่าวในช่วงปีท่ีผา่นมา โดยใหอ้ธิบาย
เปรียบเทียบกบัตวัช้ีวดัผลการด าเนินงาน (benchmark) ท่ีส าคญัดว้ย   
 -  ส าหรับงบการเงินในช่วง 2 ปีก่อนหนา้น้ี ใหอ้ธิบายประกอบเฉพาะกรณีท่ีฐานะการเงิน
หรือผลการด าเนินงานดงักล่าวมีผลกระทบต่อฐานะการเงินหรือผลการด าเนินงานปัจจุบนัของบริษทัอยา่งมี
นยัส าคญั  
 -  เพื่อใหผู้ล้งทุนเขา้ใจผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของบริษทั  ขอใหอ้ธิบาย 
อยา่งนอ้ยเก่ียวกบัภาพรวมของการด าเนินงาน ผลกระทบจากเหตุการณ์ส าคญัหรือปัจจยัส าคญัท่ีผา่นมา เช่น  
การรวมธุรกิจหรือกิจการ การยกเลิกหรือหยดุการด าเนินธุรกิจ การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ท่ีมีนยัส าคญั  
ผลการด าเนินงานและความสามารถในการท าก าไร สภาพคล่องและแหล่งเงินทุนของบริษทั คุณภาพของ
สินทรัพย ์การบริหารจดัการธุรกรรมนอกงบดุล การเปล่ียนแปลงหรือการเลือกใชน้โยบายการบญัชีท่ีมีนยัส าคญั 
ขอ้สังเกตของผูส้อบบญัชีหรือความเห็นของผูส้อบบญัชีอยา่งมีเง่ือนไขต่อรายการบญัชีท่ีเป็นสาระส าคญั (ถา้มี)  
รวมถึงผลการปฏิบติัตามแผนการด าเนินธุรกิจและเป้าหมายท่ีไดก้ าหนดไวเ้ช่ือมโยงกบัขอ้มูลทางการเงิน   
  -  หากบริษทัเคยแจง้แผนการด าเนินงานหรือประมาณการงบการเงินไวใ้น 
แบบแสดงรายการขอ้มูลหรือแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี/รายงานประจ าปี ใหอ้ธิบายผลการปฏิบติัตาม
แผนดงักล่าวดว้ย  
 -  ในกรณีบริษทัมีการออกตราสารหน้ี ซ่ึงมีขอ้ก าหนดให้บริษทัตอ้งด ารงอตัราส่วน 
ทางการเงิน ใหบ้ริษทัเปิดเผยว่า บริษทัสามารถด ารงอตัราส่วนดงักล่าวไดต้ามขอ้ก าหนดหรือไม่  (แสดงขอ้มูล
อตัราส่วนทางการเงินตามงบการเงินประจ างวดการบญัชีล่าสุดเปรียบเทียบกบัอตัราส่วนท่ีตอ้งด ารงขา้งตน้)   
ในกรณีท่ีบริษทัไม่สามารถด ารงอตัราส่วนไดต้ามขอ้ก าหนด ใหร้ะบุผลกระทบและการด าเนินการของบริษทั 
 4.2 ใหอ้ธิบายปัจจยัหรือเหตุการณ์ท่ีอาจมีผลต่อฐานะการเงินหรือการด าเนินงานอยา่งมี 
นยัส าคญัในอนาคต (forward looking) ไม่วา่จะเป็นปัจจยัภายนอก เช่น แนวโนม้ภาวะเศรษฐกิจ  
ความเปล่ียนแปลงของภาวะตลาดหรืออุตสาหกรรม และปัจจยัภายใน เช่น นโยบาย กลยทุธ์ การบริหารงาน 
ของบริษทั การเปล่ียนแปลงขอ้ตกลงทางธุรกิจท่ีอาจกระทบต่อการด าเนินงาน รวมทั้งปัจจยัอ่ืน ๆ เช่น 
แนวโน้มและผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดา้นสังคม ท่ีครอบคลุมถึงการเคารพสิทธิมนุษยชน  และดา้นการ 
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดี เพื่อใหผู้ล้งทุนสามารถเขา้ใจและวิเคราะห์ทิศทางการด าเนินงานของบริษทัในอนาคตได ้
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  ทั้งน้ี ในกรณีท่ีบริษทัมีโครงการหรือการวิจยัพฒันาท่ีจะกระทบต่อผลการด าเนินงาน 
และฐานะการเงินในอนาคตอนัใกล ้(ประมาณ 1 ปี) ให้บริษทัอธิบายรายละเอียดของโครงการหรือการวิจยั 
และพฒันาดงักล่าว เช่น ลกัษณะโครงการ ผลิตภณัฑใ์หม่ หรือการปรับปรุงผลิตภณัฑเ์ดิม ความคืบหนา้  
ผลกระทบท่ีอาจมีต่อผลการด าเนินงานและฐานะการเงินดว้ย 
 4.3 ใหแ้สดงขอ้มูลจากงบการเงินและอตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญัท่ีสะทอ้นถึงฐานะ
การเงินและผลการด าเนินงานในธุรกิจหลกัของบริษทัและบริษทัยอ่ย โดยอยา่งนอ้ยตอ้งมีขอ้มูลเปรียบเทียบ  
3 ปีท่ีผา่นมา (หรือเท่าท่ีมีการด าเนินงานจริง) 
  ทั้งน้ี บริษทัอาจพิจารณาแสดงขอ้มูลเปรียบเทียบยอ้นหลงัเพิ่มเติมได ้หากบริษทัเห็นวา่  
การเปิดเผยขอ้มูลทางการเงิน 3 ปีท่ีผ่านมา (หรือเท่าท่ีมีการด าเนินงานจริง) ยงัไม่เพียงพอท่ีจะแสดงให้ 
เห็นถึงแนวโน้มในอนาคต และอาจท าใหเ้กิดความเขา้ใจท่ีคลาดเคล่ือนต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน
ของบริษทัได ้
  ในกรณีท่ีงบการเงินของบริษทัแสดงสกุลเงินท่ีไม่ใช่สกุลเงินบาท ใหบ้ริษทัแสดง 
อตัราแลกเปล่ียนของสกุลเงินดงักล่าวเทียบกบัสกุลเงินบาทโดยใชอ้ตัราอา้งอิงท่ีเหมาะสม รวมทั้งในการ
เปิดเผยขอ้มูลทางการเงินท่ีส าคญัในหัวขอ้น้ี ให้แสดงขอ้มูลดงักล่าวทั้งในสกุลเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน
อา้งอิงดงักล่าว และสกุลเงินท่ีแสดงในงบการเงินดว้ย 
 หมายเหตุ 
 (1) ในกรณีท่ีบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยมี์การเปล่ียนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นหรือโครงสร้าง
การด าเนินงาน หรือขนาดของธุรกิจของบริษทัหรือบริษทัยอ่ยอยา่งมีนยัส าคญั  และงบการเงินขา้งตน้ไม่สะทอ้น
ผลการด าเนินงานหรือฐานะการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ยตามโครงสร้างใหม่ ใหบ้ริษทัจัดท างบการเงินรวม
เสมือนบริษทัไดจ้ดัโครงสร้างใหม่ในลกัษณะท่ีใหข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูล้งทุน โดยหากตอ้งตั้งสมมติฐาน
เพิ่มเติมใหร้ะบุดว้ย  ทั้งน้ี ตอ้งจดัใหมี้ผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานตรวจสอบและแสดงความเห็น 
หรือแสดงความเช่ือมัน่ต่องบการเงินรวมเสมือนดงักล่าวแลว้แต่กรณี เวน้แต่ไม่สามารถจดัท าได ้ใหร้ะบุเหตุผล
หรือแสดงขอ้มูลอ่ืนท่ีเป็นประโยชน์เพิ่มเติมดว้ย 
 (2)   การจดัท าประมาณการงบการเงินใหเ้ป็นไปตามความสมคัรใจของบริษทั และจะจดัท า 
เป็นระยะเวลาใดก็ได ้แต่หากประสงคจ์ะจดัท าและเปิดเผย บริษทัตอ้งจดัท าประมาณการดว้ยความระมดัระวงั 
เพื่อใหม้ัน่ใจวา่สมมติฐานท่ีใชจ้ดัท าประมาณการนั้นสมเหตุสมผล โดยตอ้งแสดงสมมติฐานพร้อมทั้งค าอธิบาย 
ไวอ้ยา่งชดัเจนดว้ย และในการจดัท าแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี/รายงานประจ าปี บริษทัตอ้งอธิบายวา่ 
ผลการด าเนินงานและฐานะการเงินท่ีเกิดขึ้นจริง แตกต่างจากประมาณการท่ีท าไวอ้ยา่งไร  ทั้งน้ี หากประมาณการ
ดงักล่าวจดัท าขึ้นโดยมีเหตุอนัควรทราบอยูแ่ลว้วา่ สมมติฐานนั้นไม่สมเหตุสมผล อาจเขา้ข่ายอนัเป็นเทจ็หรือ 
ท าใหผู้อ่ื้นส าคญัผิดในขอ้เทจ็จริง บริษทัอาจเขา้ข่ายฝ่าฝืนพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
พ.ศ. 2535 
 อน่ึง หากบริษทัประสงคจ์ะเปิดเผยหรือเผยแพร่ขอ้มูลใด ๆ ท่ีเก่ียวกบัแนวโนม้หรือ 
ประมาณการผลการด าเนินงานของบริษทัในเชิงตวัเลขต่อนกัวิเคราะห์หรือผูล้งทุน บริษทัตอ้งจดัท าและ 
แสดงประมาณการดงักล่าวไวใ้นเอกสารฉบบัน้ีดว้ยดว้ย 
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5.   ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส าคัญอ่ืน  

 5.1 ข้อมูลทั่วไป 
  ช่ือ สถานท่ีตั้ง โทรศพัท ์โทรสารของบุคคลอา้งอิงอ่ืน ๆ เช่น นายทะเบียนหลกัทรัพย ์
ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย ท่ีปรึกษาหรือผูจ้ดัการภายใตส้ัญญาการจดัการ 

 5.2 ข้อมูลส าคัญอ่ืน 
  5.2.1 ใหร้ะบุขอ้มูลอ่ืนท่ีอาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจของผูล้งทุนอยา่งมีนยัส าคญั   
หากบริษทัเห็นวา่ มีขอ้มูลอ่ืนท่ีจ าเป็นซ่ึงเป็นประโยชน์หรืออาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจของผูล้งทุน 
อยา่งมีนยัส าคญั หรือเพื่อความเท่าเทียมกนัในการเขา้ถึงขอ้มูลของผูล้งทุนทุกกลุ่ม  โดยบริษทัยงัคงมีหนา้ท่ี 
และความรับผิดชอบในการเปิดเผยขอ้มูลให้ถูกตอ้ง และไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบ 
เพื่อประกอบการตดัสินใจลงทุน 
  5.2.2 ใหอ้ธิบายขอ้จ ากดัของผูถื้อหุ้นในต่างประเทศ ในกรณีท่ีบริษทัมีนโยบาย 
ท่ีจะขอมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในการเสนอขายหุน้เพิ่มทุน หรือออกใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุน้เพิ่มทุน 
ท่ีโอนสิทธิได ้(Transferable Subscription Right หรือ TSR) ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ตามสัดส่วนการถือหุ้น  
โดยไม่ออกและเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุน้ท่ีจะท าใหบ้ริษทัมีหนา้ท่ีตามกฎหมายต่างประเทศ 

 5.3 ข้อพพิาททางกฎหมาย   
  ใหอ้ธิบายโดยสังเขปถึงขอ้พิพาททางกฎหมาย ซ่ึงบริษทัหรือบริษทัยอ่ยเป็นคู่ความ 
หรือคู่กรณี โดยท่ีคดีหรือขอ้พิพาทยงัไม่ส้ินสุด  ทั้งน้ี ใหอ้ธิบายเฉพาะ (1) คดีท่ีอาจมีผลกระทบดา้นลบต่อ
สินทรัพยข์องบริษทัหรือบริษทัยอ่ยท่ีมีจ านวนสูงกวา่ร้อยละ 5 ของส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัส้ินปีบญัชีล่าสุด  
ทั้งน้ี กรณีท่ีส่วนของผูถื้อหุ้นติดลบ ใหอ้ธิบายเฉพาะคดีท่ีมีจ านวนสูงกวา่ร้อยละ 10 ของสินทรัพยห์มุนเวียน  
ณ วนัส้ินปีบญัชีล่าสุด  (2) คดีท่ีกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัหรือบริษทัยอ่ยอยา่งมีนัยส าคญั  
แต่ไม่สามารถประเมินผลกระทบเป็นตวัเลขได ้ และ (3) คดีท่ีมิไดเ้กิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของ
บริษทัหรือบริษทัยอ่ย โดยไม่ตอ้งอธิบายคดีท่ีเป็นส่วนหน่ึงของการประกอบธุรกิจปกติ เช่น การฟ้องบงัคบั
ช าระหน้ีจากลูกคา้ในกรณีท่ีบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยเ์ป็นสถาบนัการเงิน เป็นตน้ 
  ในการอธิบายขอ้พิจารณาขา้งตน้ ให้ระบุถึงศาลท่ีก าลงัพิจารณาคดี วนัเร่ิมคดี คู่ความ  
และมูลคดี และความคืบหนา้ของคดี และใหร้ะบุกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งท่ีเป็นคู่ความกบับริษทัดว้ย 

 5.4 ตลาดรอง  
  หากบริษทัมีหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยข์องประเทศอ่ืนดว้ย ขอใหร้ะบุช่ือ
ตลาดหลกัทรัพยใ์นประเทศอ่ืน และระบุวา่ตลาดหลกัทรัพยอ่ื์นดงักล่าวเป็นตลาดหลกัทรัพยห์ลกั หรือไม่ 

 5.5 สถาบันการเงินที่ติดต่อประจ า (เฉพาะกรณีท่ีบริษทัออกตราสารหน้ี) 
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ส่วนที่ 2 

การก ากับดูแลกิจการ 
 

ใหบ้ริษทัอธิบายการด าเนินการหรือการปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับ 
บริษทัจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) อย่างน้อยในเร่ืองดงัต่อไปน้ี และในกรณีท่ีบริษทัมิไดป้ฏิบติัในเร่ืองใด 
ใหแ้สดงเหตุผลประกอบ   
 

6.  นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 
ใหอ้ธิบายภาพรวมนโยบายและแนวปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทั

จดทะเบียน ปี 2560 และจรรยาบรรณธุรกิจ (code of conduct) (ถา้มี) ท่ีบริษทัก าหนดไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร 
เพื่อสะทอ้นใหเ้ห็นวา่ทุกหน่วยงานของบริษทัและบริษทัยอ่ยมีการด าเนินงานตามนโยบายและแนวปฏิบติั 
ท่ีคณะกรรมการบริษทัก าหนดไวอ้ยา่งนอ้ยในเร่ืองต่อไปน้ี 

6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการก ากับดูแลกิจการ8  
6.1.1 นโยบายและแนวปฏิบติัท่ีเก่ียวกบัคณะกรรมการ ครอบคลุมการสรรหาและ

ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร9 ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจดัการ การพฒันา

กรรมการ และการประเมินผลการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการ รวมถึงการก ากบัดูแลบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม  
6.1.2 นโยบายและแนวปฏิบติัท่ีเก่ียวกบัผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สีย ครอบคลุมการดูแล

ผูถื้อหุน้ การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้โดยเท่าเทียมกนั การส่งเสริมการใชสิ้ทธิของผูถื้อหุ้น การป้องกนัการใชข้อ้มูล
ภายใน การป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ความรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย การชดเชยกรณีท่ีเกิด 
การละเมิดสิทธิ การต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชนั และมาตรการด าเนินการกบัผูท่ี้กระท าไม่เป็นไปตามนโยบายและ
แนวปฏิบติัดงักล่าว 

6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ (ถ้ามี) 
  กรณีท่ีบริษทัมีการจดัท าจรรยาบรรณธุรกิจให้อธิบายความเช่ือมโยงของแนวปฏิบติั 
กบัวิสัยทศัน์ วตัถุประสงค ์เป้าหมาย หรือกลยทุธ์ท่ีน าไปสู่การสร้างคุณคา่ในองคก์ร (values) พร้อมอธิบาย
กระบวนการท่ีสนบัสนุนใหค้ณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัมีการปฏิบติัตามจรรยาบรรณธุรกิจ
เพื่อสร้างใหเ้กิดเป็นวฒันธรรมองคก์ร 
 
 

 
8  ในการก าหนดนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ บริษทัสามารถเลือกเร่ืองท่ีเหมาะสมมาก าหนดเป็นนโยบาย โดยไม่จ าเป็นตอ้งแบ่งหมวดหมู่
ตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) 
9  ให้อธิบายนโยบายและวิธีการก าหนดค่าตอบแทน รวมทั้งโครงสร้างค่าตอบแทนแต่ละประเภทของกรรมการและผูบ้ริหาร เช่น  
ค่าตอบแทนคงท่ี หรือค่าตอบแทนผนัแปรตามปัจจยัต่าง ๆ เป็นตน้ รวมทั้งความเห็นคณะกรรมการบริษทั หรือคณะอนุกรรมการ
ค่าตอบแทน (ถา้มี) ว่าโครงสร้างดงักล่าว เหมาะสมกบัความรับผิดชอบและสามารถจูงใจให้กรรมการและผูบ้ริหารน าพาองคก์ร 
ให้ด าเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว และสามารถเปรียบเทียบไดก้บัระดบัท่ีปฏิบติัอยูใ่นอุตสาหกรรมหรือไม่ อยา่งไร 
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 ทั้งน้ี ให้น าขอ้มูลของนโยบาย แนวปฏิบติัดา้นการก ากบัดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ  
ทั้งฉบบัไปเปิดเผยในเอกสารแนบ เพื่อใหผู้ล้งทุนเขา้ใจและสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการติดตามทิศทาง 
การด าเนินธุรกิจต่อไป 

6.3 การเปลี่ยนแปลงและพฒันาการที่ส าคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการก ากับ
ดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา 
  6.3.1  ใหอ้ธิบายขอ้มูลการเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญัเก่ียวกบัการทบทวนนโยบาย 
แนวปฏิบติั และระบบการก ากบัดูแลกิจการ หรือกฎบตัรคณะกรรมการในรอบปีท่ีผา่นมา เพื่อแสดงวา่บริษทั 
ไดมี้การปรับปรุงนโยบาย แนวปฏิบติั และระบบการก ากบัดูแลกิจการอยา่งต่อเน่ือง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
การก ากบัดูแลและแสดงใหเ้ห็นวา่มีการยกระดบัมาตรฐานการก ากบัดูแลกิจการของบริษทั ท่ีสอดคลอ้งกบั
หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง   
  6.3.2  ในกรณีท่ีบริษทัยงัมิไดน้ าหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจดทะเบียน  
ปี 2560 (CG Code) ในเร่ืองใดมาปฏิบติั ใหบ้นัทึกเหตุผลไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของการพิจารณาและทบทวนของ
คณะกรรมการโดยไม่จ าเป็นตอ้งเปิดเผยผลการทบทวนไวใ้นแบบรายงานน้ี  นอกจากน้ี หากเห็นวา่การปฏิบติั 
ในขอ้ใดยงัไม่บรรลุวตัถุประสงคต์ามท่ีก าหนดไว ้ควรมีแผนพฒันาและติดตามดูแลใหมี้การด าเนินการต่อไป  
โดยอาจจดัล าดบัการพฒันาในเร่ืองส าคญัก่อนก็ได ้
  6.3.3 บริษทัอาจเปิดเผยขอ้มูลการปฏิบติัในเร่ืองอ่ืน ๆ ตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  
เพื่อรองรับการประเมินต่าง ๆ เช่น Corporate Governance Report (CGR), ASEAN CG Scorecard และโครงการ
ประเมินคุณภาพการจดัการประชุมผูถื้อหุน้ โดยบริษทัอาจเปิดเผยขอ้มูลการปฏิบติัไวใ้นขอ้น้ี หรือภายใต ้
หวัขอ้อ่ืนตามความเหมาะสม  
 
7.  โครงสร้างการก ากับดูแลกิจการ และข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย  ผู้บริหาร 
พนักงานและอ่ืน ๆ 

7.1  โครงสร้างการก ากับดูแลกิจการ 
  ใหแ้สดงแผนภาพการบริหารจดัการองคก์รตั้งแต่คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดยอ่ย  
ฝ่ายจดัการ ไปจนถึงฝ่ายงานต่าง ๆ รวมถึงหน่วยงานท่ีเป็นกลไกในการก ากบัดูแลกิจการ เช่น หน่วยงาน 
ตรวจสอบภายใน หน่วยงานก ากบัดูแลองคก์ร หน่วยงานบริหารความเส่ียง เพื่อสะทอ้นใหเ้ห็นถึงล าดบัขั้น  
สายการบงัคบับญัชา การสนบัสนุน การตรวจสอบ  ความเป็นอิสระ และการแบ่งแยกหนา้ท่ีระหวา่งคณะกรรมการ
และฝ่ายจดัการ  
 7.2  ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ 
  ใหอ้ธิบายองคป์ระกอบและขอ้มูลพื้นฐานของคณะกรรมการท่ีสะทอ้นถึงคุณสมบติั 
ความสามารถ ความเป็นอิสระ และความหลากหลายดา้นทกัษะความช านาญ เพศ และอายขุองคณะกรรมการ 
เพื่อใหผู้ล้งทุนสามารถน าขอ้มูลไปวิเคราะห์ถึงองคป์ระกอบ บทบาทหนา้ท่ีความรับผิดชอบ และความเหมาะสม
ของคณะกรรมการท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของธุรกิจทั้งในมิติความโปร่งใส การตรวจสอบและถ่วงดุล  
และประสิทธิภาพของการก ากบัดูแลกิจการ โดยใหบ้ริษทัอธิบายขอ้มูลดงัน้ี 
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7.2.1 องคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษทั พร้อมแสดงจ านวนกรรมการทั้งหมด 
สัดส่วนของกรรมการอิสระต่อกรรมการทั้งหมด และสัดส่วนของกรรมการท่ีไม่ใช่ผูบ้ริหารต่อกรรมการทั้งหมด  
 7.2.2 ขอ้มูลคณะกรรมการและผูมี้อ านาจควบคุมบริษทัรายบุคคล โดยใหร้ะบช่ืุอ
ประธานกรรมการ รายช่ือของกรรมการ และผูมี้อ านาจควบคุมบริษทั (ถา้มี)  ทั้งน้ี หากกรรมการรายใดเป็น
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการในชุดอ่ืนใดของบริษทั ใหร้ะบุให้ชดัเจน   
  ในกรณีท่ีประธานกรรมการและผูจ้ดัการ10 เป็นบุคคลเดียวกนั11  หรือประธาน

กรรมการไม่เป็นกรรมการอิสระ หรือประธานกรรมการและผูจ้ดัการเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกนั หรือ
ประธานกรรมการเป็นสมาชิกในคณะกรรมการบริหารหรือคณะท างาน หรือไดรั้บมอบหมายใหมี้หนา้ท่ี 
ความรับผิดชอบดา้นการบริหารคณะกรรมการ ใหอ้ธิบายมาตรการถ่วงดุลอ านาจระหวา่งคณะกรรมการและ
ฝ่ายจดัการ (1) การเพิ่มสัดส่วนกรรมการอิสระมากกวา่ก่ึงหน่ึง หรือ (2) การแต่งตั้งกรรมการอิสระคนหน่ึง 
ร่วมพิจารณาก าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ 

  ในกรณีท่ีเป็นบริษทัท่ีประกอบกิจการโดยการถือหุ้นในบริษทัอ่ืน (holding 
company) ใหร้ะบุขอ้มูลของกรรมการและผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ยท่ีเป็นบริษทัท่ีประกอบธุรกิจหลกั 
ตามแนวทางขา้งตน้ดว้ย  ทั้งน้ี หากเป็นกรณีท่ี holding company มีการประกอบธุรกิจหลากหลายประเภทธุรกิจ 
โดยมีบริษทัท่ีเป็นศูนยก์ลางท าหนา้ท่ีบริหารจดัการบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วมในแต่ละกลุ่มธุรกิจ ใหร้ะบุขอ้มูล
ของกรรมการและผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัท่ีเป็นศูนยก์ลาง บริษทัยอ่ยท่ีประกอบธุรกิจหลกัแต่ไม่ไดอ้ยู่
ภายใตบ้ริษทัท่ีเป็นศูนยก์ลาง และบริษทัยอ่ยภายในกลุ่มของบริษทัท่ีเป็นศูนยก์ลางซ่ึงขนาดของบริษทัดงักล่าว 
มีนยัส าคญัเม่ือเทียบกบัขนาดของ holding company ดว้ย 
   ทั้งน้ี ใหแ้นบขอ้มูลของกรรมการ และผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
ท่ีเป็นบริษทัท่ีประกอบธุรกิจหลกั หรือบริษทัท่ีเป็นศูนยก์ลาง บริษทัยอ่ยท่ีประกอบธุรกิจหลกัแต่ไม่ไดอ้ยูภ่ายใต้
บริษทัท่ีเป็นศูนยก์ลาง และบริษทัยอ่ยภายในกลุ่มของบริษทัท่ีเป็นศูนยก์ลางซ่ึงขนาดของบริษทัดงักล่าว 
มีนยัส าคญัเม่ือเทียบกบัขนาดของ holding company (แลว้แต่กรณี) ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในเอกสารแนบ และ
แสดงรายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบริษทัยอ่ยตามเอกสารแนบดว้ย  ในกรณีบริษทัยอ่ยท่ีประกอบธุรกิจหลกั
อยูใ่นต่างประเทศ ใหร้ะบุดว้ยวา่ กรรมการรายใดของบริษทัยอ่ยดงักล่าวเป็นกรรมการท่ีมีถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศไทย 
ซ่ึงตอ้งมีอยา่งนอ้ย 1 คน 
   ในกรณีท่ีเป็นบริษทัต่างประเทศ หรือบริษทัไทยท่ีเป็น holding company ซ่ึงมี 
ผูถื้อหุน้เกินก่ึงหน่ึงเป็นต่างประเทศ และมีบริษทัยอ่ยประกอบธุรกิจหลกัในต่างประเทศ ใหร้ะบุดว้ยวา่กรรมการ
รายใดเป็นกรรมการท่ีมีสัญชาติไทยและมีถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศไทย ซ่ึงตอ้งมีอยา่งนอ้ย 2 คน  
  7.2.3 ขอ้มูลเก่ียวกบับทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการ เพื่อใหส้ามารถควบคุม ดูแล 
และติดตามการด าเนินงานอยา่งโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งระบุบทบาทหนา้ท่ีของประธานกรรมการ 
และผูจ้ดัการหรือผูด้  ารงต าแหน่งเทียบเท่าท่ีเรียกช่ือเรียกอยา่งอ่ืน 

 
10  ผูจ้ดัการหมายความรวมถึงผูด้  ารงต าแหน่งเทียบเท่าท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนดว้ย       
11  ประธานกรรมการและผูจ้ดัการอาจเป็นบุคคลเดียวกนัไดจ้นกว่าขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการแยกบุคคลท่ีด ารงต าแหน่งประธานออกจาก 
บุคคลท่ีด ารงต าแหน่งผูจ้ดัการจะมีผลใชบ้งัคบั  
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ในกรณีท่ีบริษทัไดก้ าหนดบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการไวใ้นกฎบตัร
คณะกรรมการ (board charter) ใหส้รุปรายละเอียดส าคญัของกฎบตัรคณะกรรมการท่ีส าคญั และใหน้ าขอ้มูล 
ทั้งฉบบัไปเปิดเผยในเอกสารแนบ   

7.3 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย 

ใหอ้ธิบายขอ้มูลองคป์ระกอบเก่ียวกบัคณะกรรมการชุดยอ่ยคณะต่าง ๆ โดยแสดงถึง 
ขอบเขตอ านาจ หนา้ท่ี บทบาทความรับผิดชอบ ความเป็นอิสระ และการมอบหมายงานจากคณะกรรมการ 
เพื่อก ากบัดูแล กลัน่กรองขอ้มูล และใหค้วามเห็นเสนอแก่คณะกรรมการ โดยใหมี้รายละเอียดการเปิดเผยขอ้มูล
ดงัต่อไปน้ี 

7.3.1 ใหแ้สดงขอ้มูลคณะกรรมการชุดยอ่ยแต่ละชุดท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง  เช่น 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการสรรหา 
คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและความยัง่ยนืของกิจการ พร้อมทั้งอธิบาย
ขอบเขต อ านาจ หนา้ท่ีและบทบาทความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดยอ่ยแต่ละชุด  ทั้งน้ี ใหน้ ากฎบตัร
คณะกรรมการชุดยอ่ย (sub-committee charter) ทั้งฉบบัไปเปิดเผยในเอกสารแนบ 

7.3.2 ใหร้ะบุรายช่ือของคณะกรรมการชุดยอ่ยแต่ละชุด โดยระบุรายช่ือประธาน
คณะกรรมการชุดยอ่ย รายช่ือกรรมการชุดยอ่ยแต่ละชุด และระบุกรณีท่ีกรรมการรายดงักล่าวเป็นกรรมการอิสระ 
กรณีของคณะกรรมการตรวจสอบใหร้ะบุรายช่ือกรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู้และประสบการณ์ในการ 
สอบทานงบการเงินของบริษทั และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของกรรมการรายดงักล่าวดว้ย 

7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร 
ใหอ้ธิบายขอ้มูลพื้นฐานของผูบ้ริหาร เพื่อสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความสามารถและทกัษะของ

ผูบ้ริหารและความสอดคลอ้งของการจ่ายค่าตอบแทน โดยให้มีรายละเอียดการเปิดเผยขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 
7.4.1 ใหร้ะบุรายช่ือและต าแหน่งของผูบ้ริหาร ประกอบดว้ยรายช่ือผูบ้ริหารสูงสุดและ

ผูบ้ริหาร 4 รายแรกนบัจากผูบ้ริหารสูงสุด ทั้งน้ี หากเป็นกรณีท่ี holding company มีการประกอบธุรกิจ
หลากหลายประเภทธุรกิจ โดยมีบริษทัท่ีเป็นศูนยก์ลางท าหนา้ท่ีบริหารจดัการบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วม 
ในแต่ละกลุ่มธุรกิจ ใหร้ะบุรายช่ือและต าแหน่งของผูบ้ริหาร รวมถึงแผนภาพโครงสร้างภายในของบริษทัท่ีเป็น
ศูนยก์ลาง บริษทัยอ่ยท่ีประกอบธุรกิจหลกัแต่ไม่ไดอ้ยูภ่ายใตบ้ริษทัท่ีเป็นศูนยก์ลาง และบริษทัยอ่ยภายในกลุ่ม
ของบริษทัท่ีเป็นศูนยก์ลางซ่ึงขนาดของบริษทัดงักล่าวมีนยัส าคญัเม่ือเทียบกบัขนาดของ holding company ดว้ย    
  หากในระหวา่งปีหรือภายหลงัวนัส้ินงวดปีบญัชีมีการเปล่ียนแปลงผูบ้ริหาร  
ควรเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเพื่อแสดงใหผู้ล้งทุนเห็นวา่บริษทัมีการวางบุคลากรตามต าแหน่งส าคญัไดอ้ยา่งเหมาะสม
และครบถว้นตามผงัองคก์ร  ทั้งน้ี ขอ้มูลความรู้ความช านาญ ทกัษะ ประสบการณ์ของผูบ้ริหารสามารถน าไป
เปิดเผยในเอกสารแนบได ้ 
   ทั้งน้ี ใหแ้นบขอ้มูลของผูบ้ริหารของบริษทัและบริษทัยอ่ยท่ีเป็นบริษทัท่ีประกอบ
ธุรกิจหลกัหรือบริษทัท่ีเป็นศูนยก์ลาง บริษทัยอ่ยท่ีประกอบธุรกิจหลกัแต่ไม่ไดอ้ยูภ่ายใตบ้ริษทัยอ่ยท่ีเป็น
ศูนยก์ลาง และบริษทัยอ่ยภายในกลุ่มของบริษทัท่ีเป็นศูนยก์ลางซ่ึงขนาดของบริษทัดงักล่าวมีนยัส าคญั 
เม่ือเทียบกบัขนาดของ holding company (แลว้แต่กรณี) ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในเอกสารแนบดว้ย 
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7.4.2 ใหอ้ธิบายนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผูบ้ริหาร  

เช่น การก าหนดค่าตอบแทนตามผลการปฏิบติัหนา้ท่ี เป็นตน้ พร้อมระบุความเห็นของคณะกรรมการบริษทั 
หรือคณะกรรมการค่าตอบแทนเก่ียวกบัความสมเหตุสมผลและความเหมาะสมของการจ่ายค่าตอบแทน
ผูบ้ริหาร (ถา้มี)  
  7.4.3 ใหร้ะบุจ านวนค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผูบ้ริหาร ทั้งกรณี 
ไดรั้บจากบริษทัและบริษทัย่อย โดยเปรียบเทียบกบัค่าตอบแทนรวมทั้งหมดของกิจการเพื่อแสดงใหเ้ห็นถึง 
ความเหมาะสมของการจ่ายค่าตอบแทนและความโปร่งใสในการบริหารงานรวมทั้งใหเ้ปิดเผยค่าตอบแทนอ่ืน 
ท่ีไม่ใช่ตวัเงิน (ถา้มี) เช่น สิทธิในการซ้ือหุ้นหรือหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพแก่กรรมการบริหารและผูบ้ริหาร  
หรือ Employee Stock Options (ESOP) (อธิบายหลกัเกณฑแ์ละวิธีการจดัสรรหลกัทรัพยด์งักล่าว และ 
สัดส่วนการไดรั้บหุ้นของกรรมการบริหารและผูบ้ริหารเม่ือเทียบกบัจ านวนหุน้หรือโครงการทั้งหมด) รวมทั้ง
เงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพ อีกทั้ง ใหเ้ปิดเผยค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์คา้งจ่ายท่ีเกิดขึ้นในปีล่าสุดดว้ย และ 
กรณีท่ีค่าตอบแทนในปีท่ีผา่นมาไม่สะทอ้นค่าตอบแทนท่ีแทจ้ริง (เช่น มีการตั้งผูบ้ริหารใหม่จ านวนมาก 
ในปีปัจจุบนั) ให้ประมาณค่าตอบแทนดงักล่าวส าหรับปีปัจจุบนัดว้ย 
  ทั้งน้ี ส าหรับบริษทัท่ีประกอบธุรกิจหลกัโดยการถือหุน้ในบริษทัอ่ืน (holding company) 
ใหเ้ปิดเผยรายละเอียดเก่ียวกบัค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยท่ีเป็นบริษทัท่ีประกอบธุรกิจ
หลกัในปีท่ีผา่นมาตามแนวทางขา้งตน้ดว้ย ทั้งน้ี หากเป็นกรณีท่ี holding company มีการประกอบธุรกิจหลากหลาย
ประเภทธุรกิจ โดยมีบริษทัท่ีเป็นศูนยก์ลางท าหนา้ท่ีบริหารจดัการบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วมในแต่ละกลุ่มธุรกิจ  
ใหเ้ปิดเผยรายละเอียดเก่ียวกบัค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัท่ีเป็นศูนยก์ลาง บริษทัยอ่ยท่ี
ประกอบธุรกิจหลกัแต่ไม่ไดอ้ยู่ภายใตบ้ริษทัท่ีเป็นศูนยก์ลาง และบริษทัยอ่ยภายในกลุ่มของบริษทัท่ีเป็นศูนยก์ลาง
ซ่ึงขนาดของบริษทัดงักล่าวมีนยัส าคญัเม่ือเทียบกบัขนาดของ holding company ดว้ย 
  หมายเหตุ ในขอ้น้ี ค าวา่ “ผูบ้ริหาร” ใหห้มายความตามประกาศการก าหนดบทนิยาม 
ในประกาศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย ์โดยไม่รวมถึงผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีหรือการเงินหากต าแหน่ง 
ผูจ้ดัการฝ่ายไม่ไดอ้ยูใ่นระดบัเดียวกนักบัผูบ้ริหารรายท่ีส่ี 

7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน 
  ใหร้ะบุจ านวนพนกังานทั้งหมดและจ านวนพนกังานตามแต่ละสายงานหลกั เพื่อแสดง 
ใหเ้ห็นถึงความเหมาะสมของจ านวนแรงงานทั้งหมดท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ ความเส่ียงในการขาดแคลน
แรงงาน และการกระจายของแรงงานในหน่วยงานท่ีส าคญั และกรณีท่ีบริษทัมีการเปล่ียนแปลงจ านวนพนกังาน 
อยา่งมีนยัส าคญัในระยะ 3 ปีท่ีผา่นมา ใหอ้ธิบายเหตุผลในเร่ืองดงักล่าว นอกจากน้ี ใหแ้สดงผลตอบแทนรวม 
ของพนกังานและอธิบายลกัษณะของผลตอบแทน เช่น เงินเดือน โบนสั และเงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ  
เป็นตน้ เพื่อสะทอ้นใหเ้ห็นถึงการควบคุมตน้ทุนแรงงาน การจ่ายค่าตอบแทนอยา่งเป็นธรรมและโปร่งใส  
ทั้งน้ี ในกรณีท่ีบริษทัไม่ไดจ้ดัใหมี้กองทุนส ารองเล้ียงชีพ ใหร้ะบุวา่ไม่มี  
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7.6 ข้อมูลส าคัญอ่ืน ๆ 

7.6.1 ใหร้ะบุรายช่ือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายใหรั้บผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท า
บญัชี เลขานุการบริษทั หวัหนา้งานตรวจสอบภายใน หรือผูต้รวจสอบภายในท่ีวา่จา้งจากภายนอก หัวหนา้งาน
ก ากบัดูแลการปฏิบติังานของบริษทั (compliance) พร้อมทั้งแนบขอ้มูลของบุคคลดงักล่าวท่ีไดรั้บมอบหมาย 
ในเอกสารแนบดว้ย  

7.6.2 ใหร้ะบุรายช่ือหวัหนา้งานนกัลงทุนสัมพนัธ์ และขอ้มูลเพื่อการติดต่อ (ถา้มี)  

  7.6.3  ใหแ้สดงค่าตอบแทนท่ีผูส้อบบญัชี ส านกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดั  
และบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชีและส านกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดั โดยต่อจากน้ี 
จะเรียกวา่ “ส านกังานสอบบญัชีและบริษทัในเครือ” ไดรั้บจากบริษทัและบริษทัยอ่ย โดยใหร้ะบุแยกเป็น
ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (audit fee) และค่าบริการอ่ืนท่ีนอกเหนือจากงานสอบบญัชี (non-audit fee) 
รวมทั้งเปิดเผยขอ้มูลประเภทและขอบเขตงานบริการอ่ืนท่ีนอกเหนือจากงานสอบบญัชี (non-audit service) ดว้ย  
 การเปิดเผยคา่บริการอ่ืนท่ีนอกเหนือจากงานสอบบญัชีใหแ้สดงขอ้มูลของ 
ค่าบริการอ่ืนท่ีไดจ่้ายไปแลว้ในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา และค่าบริการอ่ืนท่ีจะตอ้งจ่ายในอนาคตอนัเกิดจาก 
การตกลงท่ียงัให้บริการไม่แลว้เสร็จในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา และประเภทของการใหบ้ริการอ่ืนท่ีนอกเหนือจาก 
งานสอบบญัชี 
  หมายเหตุ  
  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชีและส านกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชี
สังกดัใหร้วมถึง 
  (ก)  คู่สมรสและบุตรท่ียงัตอ้งพึ่งพิงหรืออยู่ในอุปการะของผูส้อบบญัชี 
  (ข)  กิจการท่ีมีอ านาจควบคุมส านกังานสอบบญัชี  กิจการท่ีถูกควบคุม 
โดยส านกังานสอบบญัชี  และกิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบัส านกังานสอบบญัชี ไม่วา่จะเป็น 
โดยทางตรงหรือทางออ้ม 
  (ค)  กิจการท่ีอยูภ่ายใตอิ้ทธิพลอยา่งเป็นสาระส าคญัของส านกังานสอบบญัชี 
  (ง)  หุน้ส่วนหรือเทียบเท่าของส านกังานสอบบญัชี 
  (จ)  คู่สมรสและบุตรท่ียงัตอ้งพึ่งพิงหรืออยู่ในอุปการะของบุคคลตาม (ง) 
  (ฉ)  กิจการท่ีผูส้อบบญัชี บุคคลตาม (ก) (ง) หรือ (จ) มีอ านาจควบคุมหรือ 
มีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระส าคญั ไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม 
  เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาลกัษณะของการควบคุมหรือการมีอิทธิพล 
อยา่งเป็นสาระส าคญัท่ีจะเขา้ข่ายเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชีและส านกังานสอบบญัชีขา้งตน้ 
ใหน้ านิยามตามมาตรฐานการบญัชีวา่ดว้ยเร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
มาใชบ้งัคบั 
 7.6.4 ในกรณีท่ีเป็นบริษทัต่างประเทศ ใหร้ะบุช่ือบุคลากรท่ีไดรั้บมอบหมายใหเ้ป็น
ตวัแทนในประเทศไทยและขอ้มูลในการติดต่อในประเทศให้ชดัเจนดว้ย  ทั้งน้ี บุคคลดงักล่าวตอ้งเป็นบุคคล
สัญชาติไทยและมีถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศไทย  
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8. รายงานผลการด าเนินงานส าคัญด้านการก ากับดูแลกิจการ 

8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา 

  ใหอ้ธิบายสรุปผลการปฏิบติัหนา้ท่ีวา่คณะกรรมการบริษทัมีบทบาทส าคญัอยา่งไรต่อการ
ก าหนดนโยบายและกลยทุธ์ท่ีอาจน าไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั การสร้างวฒันธรรมและค่านิยม
องคก์รรวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพ การก ากบัดูแลความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน และการบริหาร 
ความเส่ียงขององคก์ร หรือการใหค้วามเห็นอ่ืน ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาองคก์ร 
 8.1.1 การสรรหา พฒันา และประเมินผลการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการ 
 อธิบายผลการด าเนินงานเก่ียวกบัการสรรหา การพฒันา การประเมินผลของ
กรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ยในรอบปีท่ีผา่นมา เพื่อแสดงใหเ้ห็นถึงการด าเนินงานท่ีโปร่งใสสอดคลอ้ง
กบัหนา้ท่ีความรับผิดชอบ ในกรณีการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงสุด ใหอ้ธิบาย
รายละเอียดดงัต่อไปน้ีเพิ่มเติม 
 (1) กรรมการอิสระ 
  - ใหร้ะบุหลกัเกณฑ์ในการคดัเลือกกรรมการอิสระ ไดแ้ก่ คุณสมบติั และ
กระบวนการสรรหา 
  - หากในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีผา่นมา กรรมการอิสระมีความสัมพนัธ์ 
ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ หรือบุคคลท่ีไดรั้บแต่งตั้งใหเ้ป็นกรรมการอิสระ มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ 
ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ในมูลค่าเกินกวา่หลกัเกณฑท่ี์ก าหนด12  ให้บริษทัเปิดเผยลกัษณะ 

ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ท่ีท าให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบติัไม่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ท่ีก าหนด เหตุผลและความจ าเป็นท่ียงัคงหรือแต่งตั้ งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ 
รวมทั้ งความเห็นของคณะกรรมการบริษทัท่ีเห็นว่า การเป็นกรรมการอิสระของบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบ  
ต่อการปฏิบติัหน้าท่ีและการให้ความเห็นท่ีเป็นอิสระ   
  (2) การสรรหากรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงสุด : ใหร้ะบุวา่วิธีการคดัเลือก
บุคคลท่ีจะแต่งตั้งเป็นกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงสุดผา่นคณะกรรมการสรรหา (nomination committee) 
หรือไม่ จ านวนกรรมการท่ีมาจากผูถื้อหุ้นรายใหญ่แต่ละกลุ่ม (ถา้มี)  และให้อธิบายสิทธิของผูล้งทุน 
รายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ (ใหร้ะบุวา่ การแต่งตั้งกรรมการใชวิ้ธีท่ีผูถื้อหุ้นสามารถแบ่งคะแนนเสียง 
ของตนในการเลือกตั้งกรรมการเพื่อใหผู้ใ้ดมากนอ้ยตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั (cumulative voting)  
หรือวิธีการแต่งตั้งกรรมการแต่ละรายตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนเสียงทั้งหมด 
ของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง) 

8.1.2 การเขา้ร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล 
   ใหร้ะบุจ านวนคร้ังของการประชุมคณะกรรมการและจ านวนคร้ังท่ีกรรมการ 
แต่ละรายเขา้ประชุมคณะกรรมการบริษทัในปีท่ีผา่นมา รวมถึงการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีและ 

 
12  ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่  
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การประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น (ถา้มี) เพื่อใหท้ราบวา่คณะกรรมการมีการติดตามและก ากบัดูแลการด าเนินงาน 
อยา่งทัว่ถึง ครอบคลุมหน่วยงานต่าง ๆ ภายในองคก์รและมีความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้นอยา่งเหมาะสม 
   ทั้งน้ี ส าหรับบริษทัท่ีประกอบธุรกิจหลกัโดยการถือหุน้ในบริษทัอ่ืน (holding 
company) ใหเ้ปิดเผยรายละเอียดเก่ียวกบัค่าตอบแทนของกรรมการของบริษทัยอ่ยท่ีเป็นบริษทัท่ีประกอบ 
ธุรกิจหลกัในปีท่ีผา่นมาตามแนวทางขา้งตน้ดว้ย  
   ใหแ้สดงจ านวนค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละรายในรอบปีท่ีผา่นมาทั้งท่ีไดรั้บ 
จากบริษทัและบริษทัย่อย รวมถึงลกัษณะของค่าตอบแทน (ไม่นบัรวมค่าตอบแทนในฐานะผูบ้ริหาร) และ
ค่าตอบแทนท่ีไม่เป็นตวัเงิน (ถา้มี) เช่น ประกนัสุขภาพ ค่าสมาชิกสนามกอลฟ์ สโมสรการกีฬา (sport club) 
สโมสรเพื่อการพกัผอ่นหรือสันทนาการ (member club) สิทธิในการซ้ือหุ้นหรือหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพแก่
กรรมการ หรือ Employee Stock Options (ESOP) (อธิบายหลกัเกณฑแ์ละวิธีการจดัสรรหลกัทรัพยด์งักล่าว และ
สัดส่วนการไดรั้บหุ้นของกรรมการเม่ือเทียบกบัจ านวนหุ้นหรือโครงการทั้งหมด) อีกทั้งใหเ้ปิดเผยค่าตอบแทน
หรือผลประโยชน์คา้งจ่ายท่ีเกิดขึ้นในปีล่าสุดดว้ย 
   กรณีท่ีกรรมการอิสระของบริษทัเป็นกรรมการอิสระของบริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย  
หรือบริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนัใหเ้ปิดเผยค่าตอบแทนรวมท่ีกรรมการอิสระแต่ละรายไดรั้บจากบริษทัดงักล่าวดว้ย 
 8.1.3 การก ากบัดูแลบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 
   (1) ใหอ้ธิบายวา่คณะกรรมการบริษทัมีกลไกในการก ากบัดูแลท่ีท าใหส้ามารถ
ควบคุมดูแลการจดัการและรับผิดชอบการด าเนินงานของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ 
ในเงินลงทุนของบริษทัอยา่งไร โดยอยา่งนอ้ยตอ้งมีกลไกในเร่ืองดงัต่อไปน้ี  
    -  มีการส่งบุคคลเพื่อเป็นตวัแทนของบริษทัไปเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือ 
ผูมี้อ านาจควบคุม ในบริษทัดงักล่าวอยา่งน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นหรือไม่ อยา่งไร  พร้อมทั้งให้อธิบายวา่  
บริษทัมีระเบียบปฏิบติัหรือขอ้ก าหนดของบริษทัท่ีท าให้การส่งตวัแทนดงักล่าวจะตอ้งไดรั้บมติเห็นชอบ 
จากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัหรือไม่ อยา่งไร  
    -  การก าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ 
และผูบ้ริหารท่ีเป็นตวัแทนของบริษทัในบริษทัดงักล่าวในการควบคุมหรือมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย 
ท่ีส าคญัต่อการด าเนินธุรกิจ   
     -  กลไกในการก ากบัดูแลท่ีมีผลให้การเปิดเผยขอ้มูลฐานะการเงินและ 
ผลการด าเนินงาน การท ารายการระหวา่งบริษทัดงักล่าวกบับุคคลท่ีเก่ียวโยง การไดม้าหรือจ าหน่ายไป 
ซ่ึงสินทรัพย ์หรือการท ารายการส าคญัอ่ืนใดของบริษทัดงักล่าว ใหค้รบถว้นถูกตอ้ง  และใชห้ลกัเกณฑ์ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปิดเผยขอ้มูลและการท ารายการในลกัษณะดงักล่าวขา้งตน้ในท านองเดียวกบัหลกัเกณฑ์ 
ของบริษทั 
     -  การก าหนดระบบการควบคมุภายในท่ีเหมาะสมและรัดกุมเพียงพอ 
ในบริษทัยอ่ยท่ีเป็นบริษทัท่ีประกอบธุรกิจหลกั และกลไกอ่ืนในการก ากบัดูแลบริษทัย่อยดงักล่าว  
เช่น การอนุมติัการเพิ่มทุนหรือลดทุน การเลิกบริษทัยอ่ย เป็นตน้  
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    ในกรณีท่ีเป็นบริษทัท่ีประกอบธุรกิจหลกัโดยการถือหุน้ในบริษทัอ่ืน  
(holding company) ให้อธิบายกลไกการก ากบัดูแลขา้งตน้ พร้อมทั้งระบุวา่เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง13 
หรือไม่ อยา่งไร ดว้ย  

ทั้งน้ี หากเป็นกรณีท่ี holding company มีการประกอบธุรกิจหลากหลาย
ประเภทธุรกิจ โดยมีบริษทัท่ีเป็นศูนยก์ลางท าหนา้ท่ีบริหารจดัการบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วมในแต่ละกลุ่มธุรกิจ  
ใหอ้ธิบายกลไกการก ากบัดูแลบริษทัท่ีเป็นศูนยก์ลาง บริษทัย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลกัแต่ไม่ไดอ้ยูภ่ายใต ้
บริษทัท่ีเป็นศูนยก์ลาง และบริษทัยอ่ยภายในกลุ่มของบริษทัท่ีเป็นศูนยก์ลางซ่ึงขนาดของบริษทัดงักล่าว 
มีนยัส าคญัเม่ือเทียบกบัขนาดของ holding company ตามแนวทางขา้งตน้ พร้อมทั้งใหอ้ธิบายกลไกท่ีบริษทั 
ท่ีเป็นศูนยก์ลางใชใ้นการก ากบัดูแลการบริหารจดัการและการด าเนินงานของบริษทัยอ่ยท่ีอยู่ภายใตบ้ริษทั 
ท่ีเป็นศูนยก์ลางนั้น ซ่ึงผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของ holding company วา่เพียงพอและ
เหมาะสม และเป็นไปตามกรอบการก ากบัดูแลท่ีผา่นการพิจารณาและอนุมติัจากคณะกรรมการของ holding 
company แลว้  ทั้งน้ี ในการอธิบายกลไกดงักล่าวขอใหค้รอบคลุมเร่ืองต่อไปน้ีดว้ย 

- แนวทางการก ากบัดูแลความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ของกรรมการ  
ผูบ้ริหาร และผูถื้อหุน้ใหญ่  

- การก าหนดคุณสมบติัของกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูมี้อ านาจควบคุม  
โดยค านึงถึงการมีประวติัและคุณสมบติัท่ีไม่เหมาะสม 
   (2) ใหเ้ปิดเผยขอ้ตกลงระหวา่งบริษทักบัผูถื้อหุ้นอ่ืนในการบริหารจดัการ 
บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม (shareholders’ agreement) (ถา้มี)  โดยใหเ้ปิดเผยเฉพาะบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 
ท่ีมีนยัส าคญัต่อการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัและเป็นขอ้ตกลงท่ีมีผลอยา่งมีสาระส าคญัต่อการบริหารงาน  
หรือมีอ านาจควบคุม หรือการแบ่งผลตอบแทนนอกเหนือจากผลตอบแทนตามสัดส่วนการถือหุ้นปกติ 

8.1.4 การติดตามใหมี้การปฏิบติัตามนโยบายและแนวปฏิบติัในการก ากบัดูแลกิจการ   

 ให้แสดงผลการติดตามให้มีการปฏิบติัตามนโยบายและแนวปฏิบติัในการก ากบัดูแล
กิจการท่ีบริษทัไดก้ าหนดไว ้ 
 นอกจากน้ี ใหบ้ริษทัติดตามเพื่อใหเ้กิดการปฏิบติัตามการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีอีก 
4 ประเด็น ดงัน้ี 

(1) การป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  

  ใหส้รุปผลการติดตามการปฏิบติัตามนโยบายการป้องกันความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ และในกรณีท่ีไดด้ าเนินการปรับปรุงแนวทางใดในเร่ืองดงักล่าว ก็ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลการด าเนินการ
ปรับปรุงดว้ย 
  (2) การใชข้อ้มูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ 
   ใหส้รุปผลการติดตามการปฏิบติัตามนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและ
ผูบ้ริหารมิให้น าขอ้มูลภายในของบริษทัไปใชเ้พื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งเพื่อการซ้ือขายหลกัทรัพย์

 
13  ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ 
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โดยเฉพาะในช่วง 1 เดือนก่อนท่ีงบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน (เช่น การติดตามใหก้รรมการและผูบ้ริหาร
รายงานการซ้ือขายหลกัทรัพย ์เป็นตน้) 
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(3)  การต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชนั 

 สรุปผลการด าเนินงานเก่ียวกบัการป้องกนัมิให้การด าเนินธุรกิจของบริษทัและ 
บริษทัยอ่ยมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการคอร์รัปชนั เช่น การเขา้ร่วมโครงการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการต่อตา้นการทุจริต14                    
การระบุความเส่ียงของธุรกิจท่ีอาจมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการคอร์รัปชนั การด าเนินการป้องกนัจากความเส่ียงดงักล่าว                
การส่ือสารและอบรมภายในองคก์ร การสอบทานความครบถว้นเพียงพอของกระบวนการ เป็นตน้ 

แนวทางการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัผลการด าเนินงานในการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชนั 

  ใหบ้ริษทัเปิดเผยการด าเนินการเพื่อป้องกนัมิให้การด าเนินธุรกิจของบริษทัและบริษทัยอ่ย  
มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการทุจริตคอร์รัปชนั โดยควรเปิดเผยขอ้มูลในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
  นโยบาย  ควรเปิดเผยมติคณะกรรมการบริษทั ในเร่ืองนโยบายการด าเนินธุรกิจของบริษทั
และบริษทัยอ่ยท่ีจะไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการทุจริตคอร์รัปชนั ไม่วา่ดว้ยการเรียก รับ และจ่ายสินบน โดยอาจจะ
ระบุขอบเขตการด าเนินการดว้ยก็ได ้ หรือบริษทัอาจอา้งอิงการเปิดเผยขอ้มูลนโยบายเร่ืองน้ีในหวัขอ้ 6.1.2 ก็ได ้
                         ในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษทัไม่มีมติในเร่ืองดงักล่าวหรือยงัไม่ด าเนินการ ควรเสนอให้
คณะกรรมการบริษทัมีมติรับทราบดว้ยวา่ คณะกรรมการมีหน้าท่ีดูแลใหบ้ริษทัปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 
โดยกฎหมายดงักล่าวรวมถึง กฎหมายเก่ียวกบัการหา้มจ่ายสินบน หรือการสนบัสนุนการทุจริตคอร์รัปชนั  
และหนา้ท่ีดูแลขา้งตน้ รวมถึงการดูแลใหมี้การด าเนินการในเร่ืองท่ีระบุในหวัขอ้ “การด าเนินการ” ด้วย   
โดยควรเสนอใหค้ณะกรรมการทบทวนการมีความเหมาะสมในการมีนโยบายขา้งตน้อยา่งน้อยทุกปี 
 ในกรณีท่ีบริษทัมีการประกาศเจตนารมณ์ท่ีจะเขา้ร่วมกบัองคก์รใด เช่น โครงการแนวร่วม 
ปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption : 
“CAC”) หรือคณะกรรมการบริษทัมีเจตนารมณ์ท่ีจะด าเนินการเพื่อต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนัในสังคม  
อาจระบุไวด้ว้ยก็ได ้ 
  การด าเนินการ   ควรระบุรายละเอียดการด าเนินการของบริษทัเพื่อใหเ้ป็นไปตามนโยบาย 
การต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชนั (กรณีมีนโยบาย) หรือการป้องกนัการมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการทุจริตคอร์รัปชนั  
(กรณียงัไม่มีนโยบาย)  ในเร่ืองต่อไปน้ี 
 (1)  การประเมินความเส่ียงของธุรกิจ เพื่อระบุการด าเนินงานของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย  
ท่ีมีความเส่ียงวา่อาจมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการทุจริตคอร์รัปชนั    
 (2)  การก าหนดแนวปฏิบติัเพื่อควบคุม ป้องกนั และติดตามความเส่ียงจากการทุจริตคอร์รัปชนั 
 (3)  การส่ือสารและฝึกอบรมแก่พนกังานเพื่อใหค้วามรู้เก่ียวกบันโยบายและแนวปฏิบติั 
ในการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชนั  
 (4)  แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบติัตามนโยบายการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชนั  

 
14  โครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption :  
CAC) เป็นการแสดงความร่วมมือของภาคเอกชนในการร่วมกนัด าเนินงานตามกรอบและขั้นตอนสากลว่าดว้ยการต่อตา้นการทุจริต  
เพื่อสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจท่ีใสสะอาด โดยบริษทัท่ีเขา้เป็นแนวร่วมปฏิบติัจะตอ้งลงนามในค าประกาศเจตนารมณ์ และยื่นต่อ
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการโครงการ ทั้งน้ี บริษทัสามารถดาวน์โหลดขอ้มูล 
และเอกสารไดท่ี้ www.thai-cac.com  

http://www.thai-cac.com/
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 (5)  การให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผูส้อบบญัชีท่ีส านักงานให้ความเห็นชอบ  
สอบทานความครบถว้นเพียงพอของกระบวนการทั้งหมด 
  ทั้งน้ี บริษทัอาจเปิดเผยขอ้มูลขา้งตน้ดว้ยการอา้งอิงไปยงัขอ้มูลหรือเอกสารท่ีเปิดเผยใน
เวบ็ไซตข์องบริษทัก็ได ้และหากบริษทัเขา้ร่วมโครงการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชนัท่ีก าหนดให้บริษทัตอ้งมี
กระบวนการในท านองเดียวกนัน้ี เช่น โครงการ CAC บริษทัสามารถเปิดเผยการด าเนินการหรือความคืบหนา้
ดว้ยการอา้งอิงการด าเนินการตามโครงการนั้น ๆ ได ้

(4) การแจง้เบาะแส (whistleblowing) 
   สรุปผลการแจง้เบาะแสและการจดัการขอ้ร้องเรียน ในกรณีท่ีเกิดการทุจริต 
หรือการละเมิดนโยบายและแนวปฏิบติัการก ากบัดูแลกิจการ ใหอ้ธิบายจ านวนกรณี รายละเอียดของ 
การละเมิด พร้อมทั้งความคืบหนา้ในการด าเนินการเพื่อแกไ้ข ในกรณีท่ีไม่มีการละเมิด ใหร้ะบุวา่ “ไม่มี”  
 8.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา 

8.2.1 ใหแ้สดงจ านวนคร้ังการประชุมและการเขา้ประชุมของกรรมการตรวจสอบรายบุคคล 

8.2.2 ใหอ้ธิบายผลการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 
8.3 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอ่ืน ๆ  

ครอบคลุมการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการสรรหา 
คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและความยัง่ยนืของกิจการ และคณะกรรมการ 
ชุดยอ่ยอ่ืน ๆ (ถา้มี) 

8.3.1 ใหแ้สดงจ านวนคร้ังการประชุมและการเขา้ประชุมของคณะกรรมการชุดยอ่ย
รายบุคคล 

8.3.2 ใหอ้ธิบายผลการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการชุดยอ่ยดงักล่าว ท่ีไดรั้บมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษทั 
 
9.  การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน 

9.1 การควบคุมภายใน  
 ใหส้รุปความเห็นของคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายในของบริษทั 

ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี  ทั้งน้ี ใหค้ณะกรรมการบริษทัใชแ้บบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 
ซ่ึงรวมถึงการบริหารจดัการความเส่ียง15 ท่ีจดัไวบ้นเวบ็ไซตข์องส านกังาน เพื่อประกอบการประเมินความเพียงพอ
ของระบบการควบคุมภายในของบริษทัดว้ย 

 
15 กรอบแนวทางปฏิบติัดา้นการควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission : COSO) 
ก าหนดองคป์ระกอบหลกัท่ีจ าเป็นในการควบคุมภายในไว ้5 ดา้น ไดแ้ก่ (1) การควบคุมภายในองคก์ร (control environment)   
(2) การประเมินความเส่ียง (risk assessment)  (3) การควบคุมการปฏิบติังาน (control activities)  (4) ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูล 
(information & communication) และ (5) ระบบการติดตาม (monitoring activities) บริษทัอาจปฏิบติัตามมาตรฐานหรือแนวปฏิบติัดา้น 
การควบคุมภายในอ่ืนท่ีไดรั้บการยอมรับในประเทศหรือในระดบัสากล 
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 9.1.1 ความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษทั  

และการจดัให้มีบุคลากรอยา่งเพียงพอท่ีจะด าเนินการดงักล่าวไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งการติดตาม
ควบคุมดูแลการด าเนินงานของบริษทัย่อยว่า สามารถป้องกันทรัพยสิ์นของบริษทัและบริษทัย่อยจาก 
การท่ีกรรมการหรือผูบ้ริหารน าไปใชโ้ดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ านาจหรือไม่  
  9.1.2 ใหอ้ธิบายวา่ท่ีผา่นมาบริษทัมีขอ้บกพร่องเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายใน 
เร่ืองใดบา้ง  ถา้มี บริษทัไดแ้กไ้ขขอ้บกพร่องดงักล่าวเสร็จส้ินแลว้หรือไม่ เพราะเหตุใด  
  9.1.3 ใหร้ะบุความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีท่ีมีความเห็นแตกต่าง 
ไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษทั หรือผูส้อบบญัชีมีขอ้สังเกตเก่ียวกบัการควบคุมภายในประการใด  
ใหร้ะบุไวด้ว้ย  ทั้งน้ี ให้แนบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (ไม่วา่จะมีความเห็นเป็นเช่นใด) เป็น
เอกสารแนบทา้ยดว้ย 

 9.1.4  ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบวา่ ไดดู้แลใหผู้ด้  ารงต าแหน่ง 
หวัหนา้งานตรวจสอบภายในมีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ การอบรม ท่ีเหมาะสมเพียงพอกบัการปฏิบติัหนา้ท่ี
ดงักล่าวแลว้หรือไม่ อยา่งไร 
  9.1.5  การแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกยา้ยผูด้  ารงต าแหน่งหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน
ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการตรวจสอบหรือไม่  กรณีท่ีไม่ไดเ้ป็นหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 
บริษทัมีแนวปฏิบติัอยา่งไร   

9.2 รายการระหว่างกัน (ถ้ามี) 
  ใหเ้ปิดเผยรายการระหวา่งกนัในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมา หรืออาจเลือกเปิดเผยเฉพาะปีล่าสุด 
โดยระบุขอ้ความใหผู้ถื้อหุ้นและ/หรือผูล้งทุนสามารถดูขอ้มูลยอ้นหลงัเพื่อเปรียบเทียบขอ้มูล 3 ปี 
ไดจ้ากเวบ็ไซตข์องบริษทั  

การเปิดเผยขอ้มูลรายการระหวา่งกนัใหมี้รายละเอียดดงัน้ี 
9.2.1 ใหร้ะบุช่ือกลุ่มบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ลกัษณะความสัมพนัธ์ (เช่น เป็นบิดา 

ของผูถื้อหุ้นรายใหญ่ เป็นบริษทัท่ีผูถื้อหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นร้อยละ 30 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด) และ
เปิดเผยขอ้มูลรายการระหวา่งกนั เช่น ลกัษณะ ปริมาณ เง่ือนไขของรายการระหวา่งกนั อตัราดอกเบ้ีย ราคาซ้ือ 
ราคาขาย มูลค่าของรายการระหวา่งกนั หรือค่าเช่าท่ีเกิดขึ้นจริง พร้อมทั้งแสดงราคาประเมิน หรืออตัราค่าเช่า  
ท่ีประเมินโดยบุคคลท่ีสาม หรือแสดงไดว้า่เป็นราคาท่ีเป็นธรรม  ทั้งน้ี หากเป็นรายการระหวา่งกนั 
กบับริษทัร่วมหรือบริษทัย่อยท่ีมีกรรมการ ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ และผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทั 
ท่ีออกหลกัทรัพยถื์อหุ้นไม่เกินร้อยละ 10 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดจะไม่เปิดเผยขอ้มูลนั้นก็ได ้

9.2.2 ใหอ้ธิบายความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการดงักล่าววา่เป็นไป 
เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทัแลว้หรือไม่ อยา่งไร โดยใหจ้ดัใหมี้ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ในเร่ืองดงักล่าวดว้ย 
 9.2.3 ใหอ้ธิบายนโยบายและแนวโน้มการท ารายการระหวา่งกนัในอนาคต รวมทั้ง 
การปฏิบติัตามขอ้ผกูพนัท่ีบริษทัใหไ้วใ้นหนงัสือช้ีชวน 
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 9.2.4 กรณีท่ีมีการแสดงราคาประเมินประกอบการท ารายการระหวา่งกนั ใหบ้ริษทั
เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัทรัพยสิ์นท่ีมีการประเมินราคาและราคาประเมิน พร้อมทั้งใหแ้นบขอ้มูลเก่ียวกบั 
การประเมินราคาดงักล่าว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 
 หมายเหตุ  
 (1)  หากหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษทัไดเ้ปิดเผยรายการระหวา่งกนัตาม 9.2.1 
ครบถว้นแลว้ ไม่ตอ้งเปิดเผยขอ้มูลใน 9.2.1 ซ ้าในส่วนน้ี แต่ใหอ้า้งอิงไปถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 
 (2)  ในกรณีท่ีรายการระหวา่งกนัมีจ านวนมากและแต่ละรายการมีมูลค่านอ้ย  บริษทัอาจ 
จดักลุ่มรายการดงักล่าวตามความเหมาะสมของแต่ละธุรกิจ เช่น ธนาคารพาณิชยส์ามารถจดักลุ่มของรายการ 
รับฝากเงินจากบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ไวด้ว้ยกนั 
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ส่วนที่ 3 
งบการเงิน 

(แนบงบการเงินประจ าปีส้ินสุดวันที่............) 
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ส่วนที่ 4  

การรับรองความถูกต้องของข้อมูลส าหรับการส่งแบบ 56-1 One Report 
ของบริษัทที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน 

 
 การรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี/รายงานประจ าปีนั้น
ใหก้รรมการผูมี้อ านาจลงนามผูกพนับริษทั ลงลายมือช่ือพร้อมทั้งประทบัตราบริษทั (ถา้มี) ในแบบแสดง
รายการขอ้มูลประจ าปี/รายงานประจ าปี  พร้อมทั้งมอบอ านาจใหบุ้คคลใดลงนามก ากบัเอกสารในแบบแสดง
รายการขอ้มูลประจ าปีแทนดว้ย โดยใหใ้ชข้อ้ความและรูปแบบ ดงัน้ี 

“บริษทัไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี/รายงานประจ าปีฉบบัน้ีแลว้  
ดว้ยความระมดัระวงั บริษทัขอรับรองว่า ขอ้มูลดังกล่าวถูกตอ้งครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผูอ่ื้นส าคญัผิด 
หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั  นอกจากน้ี บริษทัขอรับรองวา่ 

(1)  งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี/ 
รายงานประจ าปีไดแ้สดงขอ้มูลอยา่งถูกตอ้งครบถว้นในสาระส าคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน  
และกระแสเงินสดของบริษทัและบริษทัยอ่ยแลว้  

(2)  บริษทัไดจ้ดัใหมี้ระบบการเปิดเผยขอ้มูลท่ีดี เพื่อใหแ้น่ใจวา่บริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูล 
ในส่วนท่ีเป็นสาระส าคญัทั้งของบริษทัและบริษทัย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแลว้ รวมทั้งควบคุมดูแล 
ใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว 
       (3)  บริษทัไดจ้ดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตาม 
ระบบดงักล่าว และบริษทัไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ีล่าสุดท่ีมี  ต่อผูส้อบบญัชี 
และกรรมการตรวจสอบของบริษทัแลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของระบบ 
การควบคุมภายใน  รวมทั้งการกระท าท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัท ารายงานทางการเงินของบริษทั 
และบริษทัยอ่ย 

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

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

 
 ให้แนบเอกสารหลกัฐานประกอบดว้ย  ทั้งน้ี แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี/รายงานประจ าปีน้ีเป็นขอ้มูลท่ีส าคญั 
ท่ีผูล้งทุนใชป้ระกอบการตดัสินใจลงทนุ บริษทัจึงควรเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาก่อนท่ีจะส่งให้ส านกังาน 
** พร้อมทั้งประทบัตราบริษทั (ถา้มี)  
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                      ช่ือ             ต าแหน่ง                 ลายมือช่ือ 

ผูรั้บมอบอ านาจ                                                                                              
 
 ทั้งน้ี มาตรา 89/20 *** แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  
ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 ก าหนดให้ 
กรรมการและผูบ้ริหารตอ้งร่วมกนัรับผิดต่อบุคคลท่ีซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัในความเสียหายใด ๆ  
อนัเกิดขึ้นเน่ืองจากการเปิดเผยขอ้มูลต่อผูถื้อหุ้นหรือประชาชนทัว่ไป โดยแสดงขอ้ความท่ีเป็นเทจ็ในสาระส าคญั
หรือปกปิดขอ้ความจริงท่ีควรบอกให้แจง้ในสาระส าคญัในกรณีของงบการเงินและรายงานเก่ียวกบัฐานะการเงิน
และผลการด าเนินงานของบริษทัหรือรายงานอ่ืนใดท่ีต้องเปิดเผยตามมาตรา 56 โดยมิได้จ ากดัความรับผิดไว้
เฉพาะกรรมการและผูบ้ริหารท่ีลงลายมือช่ือรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูลในเอกสารดงักล่าวเท่านั้น  อยา่งไรก็ดี 
กรรมการหรือผูบ้ริหารซ่ึงสามารถพิสูจน์ไดว้า่โดยต าแหน่งหนา้ท่ีตนไม่อาจล่วงรู้ถึงความแทจ้ริงของขอ้มูลหรือ 
การขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้นั้น ยอ่มไม่มีความรับผิดตามมาตรา 89/20 
 
  หมายเหตุ  *** ใชบ้งัคบักบับริษทัท่ีอยูภ่ายใตบ้งัคบัของหมวด 3/1 แห่งพระราชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 เท่านั้น 
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เอกสารแนบ 1 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชี 
และการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบัญชี เลขานุการบริษัท 
และตัวแทนติดต่อประสานงานกรณีเป็นบริษัทต่างประเทศ 

 1.  ขอ้มูลของกรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ านาจควบคุม (ถา้มี) ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายใหรั้บผิดชอบสูงสุด 
ในสายงานบญัชีและการเงิน ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายใหรั้บผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบญัชี  
เลขานุการบริษทั และตวัแทนติดต่อประสานงาน 
    1.1 ใหแ้สดงรายละเอียดของกรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ านาจควบคุม ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายให้
รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบญัชีและการเงิน ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายใหรั้บผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแล 
การท าบญัชีของบริษทั เลขานุการบริษทั และตวัแทนติดต่อประสานงาน ดงัน้ี 
         (1)  ช่ือ-สกุล / ประวติัการด ารงต าแหน่งในบริษทัและวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง  / อาย ุ

(2)  คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวติัอบรม 
(3)  สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั (%)  
(4)  ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการและผูบ้ริหาร  
(5) ประสบการณ์ท างาน 

 1.2 ใหอ้ธิบายหนา้ท่ีความรับผิดชอบของเลขานุการบริษทั และตวัแทนติดต่อประสานงาน  
  1.3  กรณีเป็นบริษทัท่ีประกอบธุรกิจหลกัโดยการถือหุน้ในบริษทัอ่ืน (holding company)   
ใหแ้สดงรายช่ือกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูมี้อ านาจควบคุม ของบริษทัยอ่ยท่ีเป็นบริษทัท่ีประกอบธุรกิจหลัก  
ทั้งน้ี หากเป็น holding company ซ่ึงมีการบริหารจดัการแต่ละกลุ่มธุรกิจโดยบริษทัยอ่ยท่ีเป็นศูนยก์ลาง ใหแ้สดง
รายช่ือกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูมี้อ านาจควบคุมบริษทัท่ีเป็นศูนยก์ลาง บริษทัยอ่ยท่ีประกอบธุรกิจหลกั 
แต่ไม่ไดอ้ยูภ่ายใตบ้ริษทัท่ีเป็นศูนยก์ลาง และบริษทัยอ่ยภายในกลุ่มของบริษทัท่ีเป็นศูนยก์ลางซ่ึงขนาดของ
บริษทัดงักล่าวมีนยัส าคญัเม่ือเทียบกบัขนาดของ holding company โดยมีรายละเอียดเช่นเดียวกบัขอ้มูล 
ในขอ้ 1.1 ดว้ย  นอกจากน้ี ใหร้ะบุใหช้ดัเจนดว้ยวา่ กรรมการ ผูบ้ริหาร และผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 
รายใดเป็นบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัส่งเขา้เป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูมี้อ านาจควบคุม  
ของบริษทัยอ่ยดงักล่าว 
 หมายเหตุ 

 (1)  ส าหรับต าแหน่งกรรมการ ใหร้ะบุประเภทของกรรมการดว้ย เช่น กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม
ผกูพนับริษทัตามท่ีก าหนดในหนงัสือรับรอง  ส าหรับผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายใหรั้บผิดชอบสูงสุดในสายงานบญัชี
และการเงิน และผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายใหรั้บผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบญัชี ใหร้ะบุวา่เป็นผูท่ี้
ไดรั้บมอบหมายใหรั้บผิดชอบสูงสุดในสายงานบญัชีและการเงิน และผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรง
ในการควบคุมดูแลการท าบญัชี แลว้แต่กรณีดว้ย  นอกจากน้ี ส าหรับเลขานุการบริษทั และตวัแทนติดต่อ
ประสานงาน หากเป็นการใชบ้ริการหน่วยงานภายนอกบริษทั (outsource) (อาจเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลก็ได)้  
ใหร้ะบุช่ือของนิติบุคคลหรือบุคคลท่ีบริษทัแต่งตั้งใหป้ฏิบติังานเป็นเลขานุการบริษทั และตวัแทนติดต่อ
ประสานงาน พร้อมกบัช่ือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากนิติบุคคลท่ีสังกดันั้นใหป้ฏิบติังานดงักล่าวและต าแหน่ง
ของบุคคลในนิติบุคคลท่ีสังกดัดว้ย 
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 (2)  ใหร้ะบุคุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด โดยระบุวิชาเอก วิชาโท ช่ือคณะและสถาบนัการศึกษาของ
กรรมการ ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายใหรั้บผิดชอบสูงสุดในสายงานบญัชีและการเงิน ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายให้
รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบญัชี และเลขานุการบริษทั โดยใหร้ะบุคุณวุฒิทางการศึกษา
รวมถึงวุฒิบตัรหรือประกาศนียบตัรท่ีเก่ียวขอ้ง และหากจบการศึกษาสูงกวา่หรือเทียบเท่าปริญญาตรี ใหเ้ปิดเผย
คุณวุฒิทางการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป  รวมถึงประวติัการพฒันาความรู้โดยใหเ้ปิดเผยสถาบนัท่ีให้ความรู้
และหลกัสูตรการอบรม ดงัน้ี 

-  การพฒันาความรู้ในทกัษะของการเป็นกรรมการ และความรู้ในธุรกิจรวมถึงอุตสาหกรรม 
ของบริษทั เช่น การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) และสถาบนัอ่ืน 

-  ส าหรับผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายใหรั้บผิดชอบสูงสุดในสายงานบญัชีและการเงินใหเ้ปิดเผยประวติั
การอบรมหลกัสูตรการเตรียมความพร้อมทางบญัชีและการเงิน (orientation) และการพฒันาความรู้ต่อเน่ือง 
ดา้นบญัชี และส าหรับผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายใหรั้บผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบญัชีใหเ้ปิดเผย
ประวติัการอบรมการพฒันาความรู้ต่อเน่ืองดา้นบญัชี โดยใหเ้ปิดเผยจ านวนชัว่โมงท่ีมีเน้ือหาเก่ียวขอ้งกบั 
ดา้นบญัชีเพิ่มเติมดว้ย ในกรณีท่ีเป็นหลกัสูตรท่ีจดัอบรมเป็นการภายใน (in-house training) ใหร้ะบุความเห็น
ของคณะกรรมการตรวจสอบว่า หลกัสูตรมีความสอดคลอ้งและเป็นประโยชน์ต่อบริษทัและจ านวนชัว่โมง
อบรมของหลกัสูตรดงักล่าวเป็นไปตามท่ีส านกังานก าหนด หรือไม่ อยา่งไร  นอกจากน้ี ส าหรับผูท่ี้ไดรั้บ
มอบหมายใหรั้บผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบญัชีใหเ้ปิดเผยวา่เป็นผูท้  าบญัชีท่ีมีคุณสมบติั 
และเง่ือนไขของการเป็นผูท้  าบญัชีตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ดว้ย 

-  ส าหรับเลขานุการบริษทัใหเ้ปิดเผยประวติัการอบรมเก่ียวกบับทบาทหนา้ท่ีและความรู้พื้นฐาน
ของเลขานุการบริษทั (เช่น การอบรมจากชมรมเลขานุการบริษทัไทย)  

 (3)  ใหร้ะบุการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางออ้ม โดยนบัรวมหุ้นของบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์กบั
กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูมี้อ านาจควบคุม รวมถึงหุ้นท่ีมีบุคคลอ่ืนใดถือหลกัทรัพยไ์วแ้ทนกรรมการ  
ผูบ้ริหาร หรือผูมี้อ านาจควบคุม บุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์กบับุคคลดงักล่าวดว้ย  (ลกัษณะของบุคคลท่ีมี
ความสัมพนัธ์ใหเ้ป็นไปตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ย 
การจดัท ารายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ของกรรมการ ผูบ้ริหาร  
ผูส้อบบญัชี ผูท้  าแผน และผูบ้ริหารแผน) ทั้งน้ี ใหร้ะบุจ านวนหุน้ทางออ้ม และจ านวนหุน้ท่ีมีบุคคลอ่ืน 
ถือหุ้นไวแ้ทนแยกต่างหากจากกรณีถือหุ้นเองโดยตรงดว้ย   
 (4)  ใหร้ะบุถึงความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการและผูบ้ริหารดว้ยกนั โดยความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต ความสัมพนัธ์โดยการสมรสและความสัมพนัธ์ 
โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย  ทั้งน้ี ใหร้ะบุเฉพาะความสัมพนัธ์ล าดบั บิดา มารดา คู่สมรส บุตร พี่นอ้ง  
ลุง ป้า นา้ อา รวมทั้งคู่สมรส และบุตร ของบุคคลดงักล่าว 
 (5)  ใหร้ะบุประสบการณ์ของกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูมี้อ านาจควบคุม ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายใหรั้บผิดชอบ 
สูงสุดในสายงานบญัชีและการเงิน และผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบญัชี 
อยา่งนอ้ยดงัน้ี 
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 (ก)  ประสบการณ์ท างานท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัและ/หรือบริษทัยอ่ย แลว้แต่กรณี   
อยา่งนอ้ยในระยะ 5 ปียอ้นหลงั  ทั้งน้ี ส าหรับผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายใหรั้บผิดชอบสูงสุดในสายงานบญัชีและ
การเงิน และผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายใหรั้บผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบญัชีใหเ้ปิดเผยประสบการณ์
ท างานดา้นบญัชีหรือการเงิน หรือ ดา้นใด ๆ แลว้แต่กรณี โดยประสบการณ์ท างานท่ีเก่ียวขอ้งกบัดา้นบญัชีหรือ
การเงินภายในระยะ 5 ปียอ้นหลงั หรือประสบการณ์ท างานใด ๆ ท่ีมีประโยชน์โดยตรงต่อการด าเนินกิจการ
ภายในระยะ 7 ปียอ้นหลงั ในกรณีท่ีเป็นประสบการณ์ท างานของผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายใหรั้บผิดชอบสูงสุด 
ในสายงานบญัชีและการเงินเป็นประสบการณ์ท างานดา้นใด ๆ ใหร้ะบุความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบวา่ 
ประสบการณ์ดงักล่าวเป็นประสบการณ์ท างานท่ีเป็นประโยชน์โดยตรงต่อการด าเนินกิจการและระยะเวลา 
การท างานดงักล่าวเป็นไปตามท่ีประกาศก าหนดหรือไม่ อยา่งไร 

(ข)  หากมีการด ารงต าแหน่งใด ๆ ในปีท่ีผา่นมาท่ีไดรั้บค่าตอบแทนในกิจการหรือองคก์รอ่ืนท่ีมี
วตัถุประสงคห์ลกัในการแสวงหาก าไร โดยการด ารงต าแหน่งดงักล่าวกระทบกบัการอุทิศเวลาอยา่งมีนยัส าคญั
ใหก้บับริษทั เช่น การด ารงต าแหน่งท่ีมีลกัษณะประจ าหรือต่อเน่ือง เป็นตน้  ทั้งน้ี ใหร้ะบุช่ือกิจการ องคก์ร และ
ต าแหน่งไวด้ว้ย  และใหเ้ปิดเผยต าแหน่งหรืออาชีพหลกัดว้ย (ถา้มี) (ในกรณีเป็นการด ารงต าแหน่งในหลาย
บริษทัท่ีเป็นบริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ยกนัในกลุ่ม อาจเปิดเผยเป็นกลุ่มบริษทั พร้อมทั้งระบุจ านวนไวด้ว้ยก็ได)้   
ในกรณีท่ีผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายใหรั้บผิดชอบสูงสุดในสายงานบญัชีและการเงิน และผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายให้
รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบญัชี ซ่ึงไม่ไดเ้ป็นกรรมการ ผูบ้ริหารไม่ตอ้งเปิดเผยขอ้มูลขา้งตน้ 

 (ค)  กรณีท่ีกรรมการอิสระของบริษทัด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษทัใหญ่  
บริษทัยอ่ย หรือบริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั ใหร้ะบุไวด้ว้ย 
 

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

 

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

ตวัอยา่ง 
นาย ก. 
นาย ข. 

 
// 
/ 

 
X 

 
 
/ 

 
/ 

 
 
/ 

 
 
/ 

 
 
/ 

 
X 

  

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

ของประกาศน้ี 
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3. ประวติักรรมการ ผูบ้ริหาร และผูมี้อ านาจควบคุม 

                   ใหบ้ริษทัเปิดเผยขอ้มูลประวติัการถูกลงโทษของกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูมี้อ านาจควบคุม 
ในช่วง 5 ปีท่ีผา่นมา เน่ืองจากการกระท าความผิดตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
พ.ศ. 2535  หรือพระราชบญัญติัสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ พ.ศ. 2546  ทั้งน้ี เฉพาะความผิดในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
                    (1)  การกระท าการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออยา่งร้ายแรง 
                    (2)  การเปิดเผย หรือเผยแพร่ขอ้มูล หรือขอ้ความอนัเป็นเทจ็ท่ีอาจท าใหส้ าคญัผิด หรือปกปิด
ขอ้ความจริงท่ีควรบอกใหแ้จง้ในสาระส าคญัซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจของผูถื้อหุ้น ผูล้งทุน หรือ 
ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
                    (3)  การกระท าอนัไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผูล้งทุนในการซ้ือขายหลกัทรัพยห์รือ 
สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนบัสนุนการกระท าดงักล่าว 
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 เอกสารแนบ 2 
 
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 
 

ใหแ้สดงรายช่ือกรรมการของบริษทัยอ่ยตามตาราง ดงัน้ี 
 
รายช่ือบริษทัยอ่ย 

รายช่ือกรรมการ 
บริษทั …. บริษทั …. บริษทั …. 

ตวัอยา่ง    
นาย ก. // / / 
นาย ข. / X  
 หมายเหตุ 

1. / = กรรมการ   X = ประธานกรรมการ // = กรรมการบริหาร 
 2.  บริษทัยอ่ย ใหห้มายถึง บริษทัย่อยท่ีมีนยัส าคญั เช่น มีรายไดเ้กินกวา่ร้อยละ 10 ของรายไดร้วม 
ตามงบก าไรขาดทุนรวมของปีบญัชีล่าสุด 
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  เอกสารแนบ 3 
 
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท 

(compliance) 
 

 ใหแ้สดงรายละเอียดของหัวหนา้งานตรวจสอบภายใน และหัวหนา้งานก ากบัดูแลการปฏิบติังาน 
ของบริษทั (ถา้มี) โดยใหมี้สาระส าคญัในเร่ืองดงัต่อไปน้ี  
 

1. กรณีเป็นพนกังานภายในบริษทั 
 (1)  ใหร้ะบุรายละเอียดเก่ียวกบัช่ือของบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากบริษทัให้ปฏิบติังาน 

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

2. กรณีใชบ้ริการหน่วยงานภายนอก (outsource) 
  (1)  ใหร้ะบุรายละเอียดเก่ียวกบัช่ือของนิติบุคคลหรือบุคคลท่ีไดรั้บแต่งตั้งจากบริษทัใหป้ฏิบติังาน 
เป็นหวัหนา้งานตรวจสอบภายในหรือหวัหนา้งานก ากบัดูแลการปฏิบติังานของบริษทั แลว้แต่กรณี 
  (2)  ใหร้ะบุช่ือของบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากนิติบุคคลท่ีสังกดัใหป้ฏิบติังานเป็นหัวหนา้งาน 
ตรวจสอบภายในหรือหวัหนา้งานก ากบัดูแลการปฏิบติังานของบริษทั แลว้แต่กรณี  และต าแหน่งในนิติบุคคล 
ท่ีสังกดั  พร้อมทั้งแสดงรายละเอียดของบุคคลดงักล่าวตามแนวทางท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 1 ขา้งตน้ดว้ย  
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  เอกสารแนบ 4 
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 
 1. ให้อธิบายลกัษณะส าคญัของทรัพยสิ์นถาวรหลกัท่ีบริษทัและบริษทัย่อยใชใ้นการ 
ประกอบธุรกิจไม่ว่าจะมีกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นนั้นหรือไม่ (เช่น ท่ีดิน อาคาร โรงงาน เคร่ืองจักร  
โดยอาจแสดงยอดรวมของทรัพยสิ์นประเภทเดียวกนัไวด้ว้ยกนั โดยไม่ตอ้งแยกแสดงเป็นเคร่ืองจกัร 
แต่ละเคร่ือง และไม่จ าเป็นตอ้งแยกแสดงเป็นรายบริษทั)  ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ  และหากมีการท าสัญญาเช่า
ทรัพยสิ์นระยะยาว ให้สรุปสาระส าคญัของสัญญาด้วย (เฉพาะในเร่ืองระยะเวลาการเช่าท่ีเหลือ และ 
หน้าท่ีหรือภาระผูกพนัของบริษทัตามสัญญานั้น (ถา้มี))  ทั้งน้ี หากมีการใชท้รัพยสิ์นใดเป็นหลกัประกนั 
การกูย้มืเงิน ใหร้ะบุวงเงินของภาระหลกัประกนัของทรัพยสิ์นนั้นดว้ย 
  ในกรณีท่ีบริษทัหรือบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีส าคญัในการประกอบธุรกิจ  
เช่น สิทธิบตัร สัมปทาน ลิขสิทธ์ิ เคร่ืองหมายการคา้ ใหอ้ธิบายลกัษณะส าคญั เง่ือนไข รวมทั้งผลต่อ 
การด าเนินธุรกิจและอายสิุทธิดงักล่าว 
 2. ใหอ้ธิบายนโยบายการลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม (เช่น ธุรกิจท่ีบริษทัจะลงทุน) 
 3. ในกรณีท่ีบริษทัประสงคจ์ะเปิดเผยราคาประเมินทรัพยสิ์น เช่น บริษทัมีการปรับ
โครงสร้างการด าเนินธุรกิจ อนัเป็นผลใหมี้การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น หรือมีการตีราคาทรัพยสิ์นใหม่ 
ในระหวา่งรอบระยะเวลาบญัชี ใหบ้ริษทัเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัทรัพยสิ์นท่ีมีการประเมินราคา และราคาประเมิน  

4. หากเป็นการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นในต่างประเทศ จะตอ้งกระท าโดยบุคคลท่ีบริษทั 
พิจารณาวา่ มีความเหมาะสมและสามารถประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นใหส้ะทอ้นมูลค่าท่ีแทจ้ริงไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือเพียงพอ  
โดยผูท่ี้ท าหนา้ท่ีประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นดงักล่าวตอ้งเขา้ลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ีดว้ย 
  4.1 เป็นท่ีปรึกษาทางการเงินหรือบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นในตลาดทุนท่ีอยูใ่น
บญัชีรายช่ือท่ีส านกังานใหค้วามเห็นชอบ หรือผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นท่ีส านกังานให้การยอมรับ  
  4.2 ในกรณีท่ีผูท่ี้ท าหนา้ท่ีประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นเป็นบุคคลต่างประเทศ ตอ้งเป็นไป
ตามหลกัเกณฑเ์พิ่มเติมดงัน้ี 
   4.2.1 อยูใ่นบญัชีรายช่ือของทางการหรือหน่วยงานก ากบัดูแลของประเทศอนัเป็น
ท่ีตั้งของทรัพยสิ์นก าหนดใหส้ามารถท าหนา้ท่ีประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นนั้น ๆ ได ้ 
   4.2.2 ในกรณีท่ีไม่ปรากฏบญัชีรายช่ือตาม 4.2.1 ผูท่ี้ท าหนา้ท่ีประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น 
ตอ้งเขา้ลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัน้ี 
    (1) เป็นผูป้ระกอบวิชาชีพเก่ียวกบัการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น ซ่ึงมีผลงานเป็น 
ท่ียอมรับอยา่งแพร่หลายในประเทศอนัเป็นท่ีตั้งของทรัพยสิ์นนั้น 
    (2) เป็นบุคคลท่ีมีมาตรฐานการปฏิบติังานและระบบงานในการประเมินมูลค่า
ทรัพยสิ์นท่ีเป็นสากล 
    (3) เป็นผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์นท่ีมีเครือข่ายกวา้งขวางในระดบัสากล  
(international firm)   
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รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 
  กรณีท่ีบริษทัมีการแสดงหรือประสงคจ์ะเปิดเผยราคาประเมิน เช่น การแสดงราคาประเมิน
ประกอบการท ารายการระหวา่งกนั บริษทัมีการปรับโครงสร้างการด าเนินธุรกิจ อนัเป็นผลให้มีการได้มา 
หรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นและประสงค์จะเปิดเผยราคาประเมินท่ีเก่ียวขอ้ง บริษทัมีการตีราคาทรัพยสิ์นใหม่
ในระหวา่งรอบระยะเวลาบญัชี เป็นตน้  ใหบ้ริษทัแสดงรายละเอียดของขอ้มูลการประเมินราคาดงักล่าว 
โดยมีสาระส าคญัในเร่ือง ดงัน้ี 

 (1)  ทรัพยสิ์นท่ีมีการประเมินราคาและราคาประเมิน ซ่ึงจดัท าขึ้นล่วงหนา้ก่อนการท า 
รายการนั้นไม่เกิน 6 เดือน 

 (2)  ช่ือผูท่ี้ท าหนา้ท่ีประเมินราคาทรัพยสิ์น ซ่ึงไดแ้ก่ ท่ีปรึกษาทางการเงินหรือ 
บริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นในตลาดทุนท่ีอยู่ในบญัชีรายช่ือท่ีส านักงานให้ความเห็นชอบ หรือ
ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นท่ีส านกังานให้การยอมรับ แลว้แต่กรณี 

 (3)  ช่ือผูค้วบคุมการปฏิบติังานหรือผูป้ระเมินหลกั แลว้แต่กรณีท่ีเป็นผูล้งลายมือช่ือ  
ในรายงาน ซ่ึงตอ้งอยู่ในบญัชีรายช่ือท่ีส านกังานให้ความเห็นชอบ  ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูท่ี้ท าหนา้ท่ี 
ประเมินราคาทรัพยสิ์นเป็นท่ีปรึกษาทางการเงินหรือเป็นบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นในตลาดทุน 

 (4)  วตัถุประสงคก์ารประเมินราคาทรัพยสิ์น ซ่ึงตอ้งเป็นไปเพื่อวตัถุประสงคส์าธารณะ 
ในกรณีท่ีเป็นรายงานประเมินราคาทรัพยสิ์นท่ีจดัท าโดยบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นในตลาดทุน หรือมี 
ค ายนิยอมของผูท่ี้ท าหนา้ท่ีประเมินราคาทรัพยสิ์นใหเ้ผยแพร่ความเห็นนั้นไดใ้นกรณีท่ีเป็นรายงานประเมิน 
ราคาทรัพยสิ์นท่ีจดัท าโดยท่ีปรึกษาทางการเงินหรือผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้น  
  (5)  วนัท่ีในรายงานประเมินราคาทรัพยสิ์น 
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เอกสารแนบ 5 

 
นโยบายและแนวปฏิบัติการก ากับดูแลกิจการ ฉบับเต็ม และจรรยาบรรณธุรกิจ ฉบับเต็มที่บริษัทได้จัดท า                        
ในเร่ืองดังต่อไปนี ้   

(1) การสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจาก 
ฝ่ายจดัการ การพฒันากรรมการ และการประเมินผลการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการ รวมถึงการก ากบัดูแล 
บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 

(2) การดูแลผูถื้อหุ้น การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้โดยเท่าเทียมกนั การส่งเสริมการใชสิ้ทธิของผูถื้อหุ้น  
การป้องกนัการใชข้อ้มูลภายใน การป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ความรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย                        
การชดเชยกรณีท่ีเกิดการละเมิดสิทธิ การต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชนั และมาตรการการด าเนินการกบัผูท่ี้ฝ่าฝืน
นโยบายและแนวปฏิบติัดงักล่าว 

(3) จรรยาบรรณธุรกิจ (ถา้มี)  
 
 ทั้งน้ี  ในกรณีท่ีบริษทัไดจ้ดัท ากฎบตัรของคณะกรรมการ และกฎบตัรของคณะกรรมการชุดยอ่ย 
แต่ละชุด ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลกฎบตัรฉบบัเตม็ดว้ย 
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เอกสารแนบ 6 

 
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ   
 
 


	(1)  การประเมินความเสี่ยงของธุรกิจ เพื่อระบุการดำเนินงานของบริษัทหรือบริษัทย่อย  ที่มีความเสี่ยงว่าอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน

