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

คู่มือจัดทำแบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี /รำยงำนประจำปี
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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เอกสารนี้มิใช่คาแนะนาทางกฎหมาย และมิได้ผกู พันการตีความทางกฎหมายของผูจ้ ดั ทาแต่อย่างใด
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คำแนะนำในกำรใช้ คู่มือกำรจัดทำแบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี /รำยงำนประจำปี
(“แบบ 56-1 One Report”) พร้ อมกับคำอธิบำย
คู่มือการจัดทาแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี /รายงานประจาปี (“แบบ 56-1 One Report”)
พร้อมกับคาอธิบายฉบับนี้ (“คู่มือ”) จัดทาขึ้นโดยการรวมแบบ 56-1 One Report คาอธิบาย แนวปฏิบตั ิ
คาแนะนา และตัวอย่างประกอบไว้ดว้ ยกัน เพื่อเป็ นแนวทางให้บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์และบริ ษทั
จดทะเบียนสามารถเปิ ดเผยข้อมูลได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน เพียงพอต่อการตัดสิ นใจของผูล้ งทุน
ในกำรจัดทำคู่มือฉบับนี้ สำนักงำนจะแสดงข้ อมูล ดังนี้
ตัวอักษรปกติ และเอกสารแนบ แสดงถึง ข้อกาหนดของแบบ 56-1 One Report ตาม
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิ ดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์
ตัวอักษรเอียง และภาคผนวก แสดงถึง คาอธิ บาย แนวปฏิบัติ คาแนะนา และตัวอย่าง
ประกอบเพิ่มเติม ซึ่ งจะมีคาอธิ บายเฉพาะหัวข้อที่อาจมีปัญหาในทางปฏิบัติ หรื ออาจต้ องการแนวปฏิบัติ
หรื อคาแนะนาที่ช่วยในการจัดทาแบบ 56-1 One Report
ทั้งนี้ คาอธิบาย แนวปฏิบตั ิ คาแนะนา และตัวอย่างประกอบ เป็ นเพียงแนวทาง
ที่ใช้อธิบายเพื่อประกอบความเข้าใจ ส่วนการบังคับใช้ตามกฎหมายเป็ นไปตามข้อกาหนดของ
แบบ 56-1 One Report
อนึ่ง เนื่องจากแบบ 56-1 One Report และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
(“แบบ 69-1”) มีขอ้ กาหนดส่วนใหญ่เหมือนกัน บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์และที่ปรึ กษาทางการเงิน
จึงสามารถที่จะนาคู่มือฉบับนี้ไปใช้เป็ นคู่มือประกอบการจัดทาแบบ 69-1 ด้วย
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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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-6หลักการจัดทาและเปิ ดเผยข้ อมูลในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี /รายงานประจาปี (“แบบ 56-1 One Report”)
แบบ 56-1 One Report จัดทาขึน้ เพื่อให้ แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี และรายงานประจาปี
ที่จัดส่ งให้ แก่ ผ้ ถู ือหุ้ น เป็ นข้ อมูลชุดเดียวกัน ทาให้ ลดภาระแก่ บริ ษัทจดทะเบียน และผู้ลงทุนสามารถศึกษา
ติดตามข้ อมูลที่สาคัญของบริ ษัทที่ออกหลักทรั พย์ หรื อบริ ษัทจดทะเบียนเพื่อใช้ ประกอบการตัดสิ นใจลงทุนได้
ไม่ ว่าจะเป็ นลักษณะการประกอบธุรกิจ การบริ หารจัดการ ฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษัทที่ออก
หลักทรั พย์ นอกเหนือจากข้ อมูลในเชิ งตัวเลขที่ปรากฏอยู่ในงบการเงิน ซึ่ งการที่ผ้ ลู งทุนเข้ าใจและมีข้อมูล
ของบริ ษัทอย่ างเพียงพอตามความเป็ นจริ งนี ้ จะเป็ นส่ วนสาคัญในการสร้ างความน่ าเชื่ อถือให้ แก่ บริ ษัทที่ออก
หลักทรั พย์ นั้นเอง ทั้งยังช่ วยยกระดับคุณภาพการเปิ ดเผยข้ อมูลในแบบ 56-1 One Report ของบริ ษัทจดทะเบียนไทย
ในภาพรวม และส่ งผลดีต่อตลาดทุนไทยโดยรวม ในการเป็ นแหล่ งระดมทุมและตลาดทุนของผู้ลงทุน
ทั้งในประเทศและต่ างประเทศด้ วย
ข้ อกาหนดในแบบ 56-1 One Report จะเป็ นเพียงข้ อกาหนดขั้นตา่ ที่จะต้ องเปิ ดเผย ซึ่ งหากมี
ข้ อมูลอื่ นใดที่อาจมีผลกระทบอย่ างมีนัยสาคัญต่ อการตัดสิ นใจของผู้ลงทุน บริ ษัทต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลนั้นด้ วย
นอกจากนี ้ ในระหว่ างปี หากมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับบริ ษัทที่ออกหลักทรั พย์ อย่ างมีนัยสาคัญ
เช่ น มีการควบรวมกิจการ มีการเปลี่ยนแปลงธุรกิจหลัก ฯลฯ บริ ษัทต้ องจัดทาแบบ 56-1 One Report
ระหว่ างกาลตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่ าด้ วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงาน
การเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนิ นงานของบริ ษัทที่ออกหลักทรั พย์ ด้วย เพื่อให้
แบบแสดงรายการข้ อมูลของบริ ษัทแสดงข้ อมูลธุรกิจที่เป็ นปั จจุบัน
อนึ่ง หลักสาคัญในการจัดทาแบบ 56-1 One Report คือ การมีข้อมูลที่มีนัยสาคัญอย่ างถูกต้ อง
เพียงพอ ต่ อการตัดสิ นใจของผู้ลงทุน โดยไม่ มีข้อมูล หรื อ ข้ อความหมายใดที่อาจทาให้ เกิดความเข้ าใจผิด
(misleading) และสะท้ อนถึงสถานะและข้ อมูลที่เป็ นปั จจุบัน
ในการจัดทาแบบ 56-1 One Report บริ ษัทที่ออกหลักทรั พย์ ควรถือปฏิบัติดังนี ้
1. ถ้ อยคาและข้ อความที่ใช้ ต้องอยู่บนพืน้ ฐานของความถูกต้ อง เป็ นจริ ง และส่ วนที่เป็ น
การวิเคราะห์ กต็ ้ องอยู่บนหลักความสมเหตุผล ระมัดระวัง ทั้งนี ้ ต้ องไม่ มีถ้อยคาหรื อข้ อความที่เป็ น
การกล่ าวลอย ๆ อวดอ้ าง หรื อโฆษณาโดยไม่ สามารถพิสูจน์ ได้ ด้วยข้ อเท็จจริ ง
2. การอธิ บายข้ อมูลต้ องทาอย่ างกระชับ ไม่ ซ้าซ้ อน (โดยอาจใช้ วิธีอ้างอิงข้ อมูลได้ โดยไม่ ต้อง
อธิ บายซ้า) และไม่ มีข้อความอันอาจทาให้ ผ้ ูลงทุนสาคัญผิด ควรสื่ อด้ วยภาษาที่ชัดเจนเข้ าใจง่ าย และอาจใช้
ตาราง รู ปภาพ หรื อกราฟ ประกอบการบรรยายตามความเหมาะสม ทั้งนี ้ ข้ อมูลที่เปิ ดเผยไม่ ว่าจะอยู่ใน
รู ปแบบใด จะต้ องไม่ มีลักษณะเป็ นการแสดงข้ อความอันเป็ นเท็จ ปกปิ ดข้ อความจริ ง หรื อทาให้ บุคคลอื่ น
สาคัญผิด
3. การจัดพิมพ์ การใช้ ตัวอักษร และการจัดบรรทัดควรใช้ ขนาดที่พอเหมาะซึ่ งทาให้ อ่านได้
สะดวก
4. การเปิ ดเผยข้ อมูลนี ้ ควรผ่ านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริ ษัท ก่ อนที่จะส่ งให้ สานักงาน
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กำรประกอบธุรกิจและผลกำรดำเนินงำน
1. โครงสร้ ำงและกำรดำเนินงำนของกลุ่มบริษัท
1.1 นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ
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
คาแนะนา หรือคาอธิบายเพิม่ เติม
วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้ าหมาย หรือกลยุทธ์ ในการดาเนินงาน

การกาหนดวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของบริ ษัท ควรสะท้ อนให้ เห็นถึง
ความมุ่งมั่นที่จะสร้ างคุณค่ าให้ แก่ กิจการอย่างยัง่ ยืน โดยคานึงถึงประเด็นอย่างน้ อยดังต่ อไปนี ้
1) แข่งขันได้ มีผลประกอบการที่ดี 2) ประกอบธุรกิจอย่างมีจริ ยธรรม เคารพสิ ทธิ และมีความรั บผิดชอบ
ต่ อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ เสีย 3) เป็ นประโยชน์ ต่อสังคม ลดผลกระทบทางลบต่ อสิ่ งแวดล้ อม และ
4) สามารถปรั บตัวได้ ภายใต้ ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี ้ กลยุทธ์ ในการดาเนินงานควรสอดคล้ อง
และเป็ นไปเพื่อให้ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของบริ ษัท ซึ่ งการเปิ ดเผยวิสัยทัศน์
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรื อกลยุทธ์ นี ้ จะเป็ นประโยชน์ ต่อผู้ลงทุนที่สนใจ รวมทั้งทาให้ ผ้ ลู งทุนเข้าใจ
ทิศทางการดาเนินงานของบริ ษัทได้
ทั้งนี ้ การกาหนดเป้าหมายของบริ ษัทควรเหมาะสมกับสภาพแวดล้ อมทางธุรกิจและ
ศักยภาพของกิจการ โดยอาจเป็ นเป้าหมายที่เป็ นตัวเงิน และไม่ ใช่ ตัวเงินก็ได้ และควรคานึงถึงความเสี่ยง
ของการตั้งเป้าหมายที่อาจนาไปสู่การกระทาผิดกฎหมาย หรื อขาดจริ ยธรรม นอกจากนี ้ ในกรณีที่บริ ษัท
จะระบุเป้าหมายที่เป็ นตัวเงินหรื อตัวเลขการดาเนินงาน บริ ษัทต้ องพิจารณาแล้ วว่ าอยู่ในวิสัยที่เป็ นไปได้
โดยควรระบุกลยุทธ์ หรื อมาตรการดาเนินงานรองรั บ ตลอดจนแนวทางที่บริ ษัทจะดาเนินการเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายดังกล่ าวไว้ ด้วย
นอกจากนี ้ ควรอธิ บายความคืบหน้ าและสาเหตุของการไม่ สามารถปฏิบัติตามเป้าหมาย
ดังกล่ าวในแบบ 56-1 One Report ของปี ต่ อ ๆ ไปด้ วย (บริ ษัทอาจจะอธิ บายความคืบหน้ าและสาเหตุไว้
ในหัวข้อ “การวิเคราะห์ และคาอธิ บายของฝ่ ายจัดการ” ก็ได้ ) ไม่ ว่าในกรณีใด บริ ษัทต้ องไม่ ใช้
การเปิ ดเผยข้อมูลนี ้ เพื่อการโฆษณากล่ าวอ้ างลอย ๆ หรื อทาให้ สาคัญผิด

-81.1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
ให้อธิบายการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงอานาจ
ในการควบคุมบริ ษทั และลักษณะการประกอบธุรกิจในปี ที่ผ่านมาโดยสังเขป ทั้งนี้ หากบริ ษทั มีการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ ้น การจัดการ หรื อการประกอบธุรกิจอย่างมีนยั สาคัญ หรื อมีเหตุการณ์สาคัญอื่น
(เช่น การควบรวมกิจการ) ในช่วง 3 ปี ที่ผา่ นมา ให้อธิบายการเปลี่ยนแปลงในเรื่ องดังกล่าวด้วย
1.1.3 ให้ระบุวา่ บริ ษทั ได้ใช้เงินระดมทุนเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งในแบบแสดง
รายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์แล้ว1หรื อไม่ โดยให้บริ ษทั เปิ ดเผยข้อมูล ดังนี้
คาแนะนา หรือคาอธิบายเพิม่ เติม
ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ การใช้ เงินให้ อธิ บายการดาเนินการของบริ ษัท
ตามที่กาหนดในประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ ว่าด้ วย
การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ การใช้ เงินตามแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรั พย์ และ
ร่ างหนังสื อชีช้ วนหรื อที่กาหนดในข้ อกาหนดสิ ทธิ
(1) การใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายตราสารทุนหรื อตราสารหนี้แต่ละครั้ง2
กำรใช้ เงิน

จำนวนเงินที่ใช้ ระยะเวลำที่ใช้ เงิน รำยละเอียด /ควำมคืบหน้ ำของกำรใช้ เงิน/
โดยประมำณ
โดยประมำณ เหตุผลและมำตรกำรดำเนินกำรกรณีใช้ เงิน
ไม่ เป็ นไปตำมวัตถุประสงค์
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
หรื อลงทุนในกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกับการ
ดาเนินธุรกิจปัจจุบนั ให้อธิบายเหตุผลและ
ที่มาของการเข้าไปซื้อสิ นทรัพย์ หรื อ
ลงทุนในกิจการดังกล่าวด้วย

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

-9กำรใช้ เงิน

3. เพื่อชาระคืนเงินกู้ หรื อหนี้
จากการออกตราสารหนี้

จำนวนเงินที่ใช้ ระยะเวลำที่ใช้ เงิน รำยละเอียด /ควำมคืบหน้ ำของกำรใช้ เงิน/
โดยประมำณ โดยประมำณ
เหตุผลและมำตรกำรดำเนินกำรกรณีใช้ เงิน
ไม่ เป็ นไปตำมวัตถุประสงค์
- 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
หมำยเหตุ :
1. ให้เปิ ดเผยประมาณการมูลค่าเงินที่ใช้แยกแต่ละวัตถุประสงค์การใช้เงิน โดยอาจเปิ ดเผยข้อมูลในลักษณะเป็ นช่วง
(range) ที่เหมาะสมได้ และให้เรี ยงลาดับการใช้เงินตามความสาคัญของวัตถุประสงค์แต่ละเรื่ อง ทั้งนี้ หากเงินระดมทุน
ที่ได้รับในครั้งนี้ไม่เพียงพอสาหรับวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ระบุไว้ ให้เปิ ดเผยแหล่งเงินทุนที่จะจัดหาเพิม่ เติมด้วย
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
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ (ถ้ามี) รวมทั้งการปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามข้อผูกพันหรื อเงื่อนไขดังกล่าวในปี ต่อ ๆ มา
1.1.5 ชื่อ สถานที่ต้ งั สานักงานใหญ่ ประเภทธุรกิจ เลขทะเบียนบริ ษทั โทรศัพท์
โทรสาร เว็บไซต์บริ ษทั (ถ้ามี) จานวนและชนิดของหุ ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั
1.2 ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ
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
3

การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายที่ใช้บงั คับ ให้ใช้สาหรับบริ ษทั ที่เคยเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวในแบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายตราสารหนี้แล้ว

- 10 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

%

ปี 25..
รายได้2

100

1

%

100

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
ให้อธิบายลักษณะและสัดส่วนของรายได้อื่น ซึ่งหากรายได้อื่นใดมีสัดส่วนที่มีนยั สาคัญ ให้อธิบายแยกออกมาด้วย

คาแนะนา หรือคาอธิบายเพิม่ เติม
1. การแบ่ งแยกสายผลิตภัณฑ์ หรื อกลุ่มธุรกิจให้ เป็ นไปตามดุลยพินิจของบริ ษัท โดยควร
คานึงถึง ลักษณะของผลิตภัณฑ์ หรื อบริ การ ลักษณะของกระบวนการผลิต ประเภทหรื อกลุ่มลูกค้ า วิธีการ
จัดจาหน่ ายหรื อการให้ บริ การ สภาพแวดล้ อมทางกฎหมาย ซึ่ งในสายผลิตภัณฑ์ หรื อกลุ่มธุรกิจเดียวกัน ควรมี
ปั จจัยดังกล่ าวที่คล้ ายคลึงกันหรื อเกี่ยวข้ องกัน ทั้งนี ้ หากสายผลิตภัณฑ์ หรื อกลุ่มธุรกิจใดที่มีปัจจัยบางอย่ าง
ที่คล้ ายคลึงกัน แต่ มีความเสี่ยงและผลตอบแทนที่แตกต่ างกันอย่ างเป็ นสาระสาคัญ เช่ น ผลิตภัณฑ์ อาหารแช่ แข็ง
ผลิตภัณฑ์ อาหารกระป๋ อง เป็ นต้ น ก็ควรแยกเป็ นคนละสายผลิตภัณฑ์ หรื อกลุ่มธุรกิจ
2. ในกรณี ที่บริ ษัทมีบริ ษัทย่ อย ให้ ใช้ รายได้ ตามงบการเงินรวมในการแสดงโครงสร้ างรายได้
3. ในกรณี ที่สายผลิตภัณฑ์ หรื อกลุ่มธุรกิจใดมีมูลค่ ารายได้ น้อยกว่ าร้ อยละ 10 ของรายได้ รวม
ตามงบการเงินรวม บริ ษัทสามารถเปิ ดเผยรวมกับรายได้ อื่น โดยอธิ บายถึงลักษณะรายได้ จานวน และสัดส่ วน
ของรายได้ ของกลุ่มธุรกิจดังกล่ าวด้ วย
4. การแสดงโครงสร้ างรายได้ ของธุรกิจเฉพาะ
4.1 สถาบันการเงิน : ควรแสดงโครงสร้ างรายได้ แยกตามรายได้ ดอกเบีย้ สุทธิ (หลังจากหั ก
ค่ าใช้ จ่ายดอกเบีย้ ) และรายได้ ที่ไม่ ใช่ ดอกเบีย้ เช่ น รายได้ ค่าธรรมเนียมและบริ การสุทธิ กาไรจากธุรกรรม
เพื่อค้ าและปริ วรรตเงินตราต่ างประเทศ กาไรจากเงินลงทุน เป็ นต้ น ทั้งนี ้ อาจแสดงโครงสร้ างรายได้ แยกตาม
แผนกลยุทธ์ ของบริ ษัท หรื อตามกลุ่มลูกค้ าธนาคารตามความเหมาะสมประกอบด้ วยก็ได้

- 11 4.2 บริ ษัทพัฒนาอสังหาริ มทรั พย์ : ควรแสดงโครงสร้ างรายได้ แยกตามประเภทลักษณะ
ธุรกิจ เช่ น อสังหาริ มทรั พย์ เพื่อขาย อสังหาริ มทรั พย์ เพื่อให้ เช่ า และการรั บจ้ างก่ อสร้ าง เป็ นต้ น ทั้งนี ้ กรณี
บริ ษัทที่มีรายได้ จากการทาธุรกิจอสังหาริ มทรั พย์ เพื่อขาย บริ ษทั ควรแยกประเภทรายได้ ตามลักษณะประเภท
ของสิ นค้ า (เช่ น บ้ านเดี่ยว คอนโด เป็ นต้ น) และหากบริ ษัทมีรายได้ จากการรั บจ้ างก่ อสร้ าง บริ ษัทควรแยก
ประเภทรายได้ ตามลักษณะงานที่รับจ้ างก่ อสร้ าง (เช่ น งานภาครั ฐ งานภาคเอกชน) ด้ วย
5. การแสดงโครงสร้ างรายได้ กรณี ที่บริ ษัทมีรายได้ จากต่ างประเทศ : ควรแสดงโครงสร้ าง
รายได้ ทั้งในและต่ างประเทศ โดยระบุมูลค่ าและสัดส่ วน ทั้งนี ้ บริ ษัทอาจแสดงข้ อมูลตามตัวอย่ างดังนี ้
ประเภท
มูลค่ ำ

ปี 25…
% ต่ อรำยได้ รวม

มูลค่ ำ

ปี 25...
% ต่ อรำยได้ รวม

มูลค่ ำ

ปี 25...
% ต่ อรำยได้ รวม

รายได้จากในประเทศ
รายได้จากต่างประเทศ
- จากประเทศในกลุ่ม CLMV
- จากประเทศอื่น

6. บริ ษัทควรเปิ ดเผยข้ อมูลแยกตามแต่ ละสายผลิตภัณฑ์ หรื อกลุ่มธุรกิจตามแนวทางดังนี ้
6.1 ในการอธิ บายการประกอบธุรกิจของแต่ ละสายผลิตภัณฑ์ ให้ อธิ บายทีละสาย
ผลิตภัณฑ์ หรื อกลุ่มธุรกิจ ตามที่มีการแบ่ งไว้ ในตารางโครงสร้ างรายได้ โดยให้ อธิ บายสายผลิตภัณฑ์ หรื อกลุ่ม
ธุรกิจที่ 1 ตั้งแต่ หัวข้ อ (1) ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรื อบริ การ (2) การตลาดและภาวะการแข่ งขัน (3) การจัดหา
ผลิตภัณฑ์ หรื อบริ การ และ (4) งานที่ยงั ไม่ ได้ ส่งมอบ ให้ เสร็ จสิ ้นก่ อนแล้ ว จึ งค่ อยอธิ บายสายผลิตภัณฑ์ หรื อ
กลุ่มธุรกิจที่ 2 ภายใต้ หัวข้ อ (1)-(4) ต่ อไป
6.2 ในกรณี ที่บริ ษัทแบ่ งแยกสายผลิตภัณฑ์ เนื่องจากมีความเสี่ยงและผลตอบแทน
ที่แตกต่ างกัน แต่ มีปัจจัยอื่นตามหั วข้ อ ตามข้ อ 6.1(2)-(4) ที่เหมือนกัน (เช่ น มีกลุ่มลูกค้ า หรื อใช้ ช่องทาง
การจาหน่ ายของแต่ ละสายผลิตภัณฑ์ เดียวกันเป็ นต้ น) ให้ อธิ บายลักษณะผลิตภัณฑ์ ทีละสาย แต่ อาจอธิ บาย
หั วข้ ออื่นตาม 6.1(2)-(4) ของทุกสายผลิตภัณฑ์ รวมกันก็ได้
6.3 หากมีสายผลิตภัณฑ์ หรื อกลุ่มธุรกิจเดียว อาจไม่ ต้องแยกหั วข้ อนีไ้ ว้ ต่างหาก
โดยอาจอธิ บายไว้ ภายใต้ หัวข้ อลักษณะการประกอบธุรกิจก็ได้
6.4 หากมียหี่ ้ อ ลิขสิ ทธิ์ เครื่ องหมายการค้ า สิ ทธิ บัตร สัมปทาน หรื อใบอนุญาตสาคัญ
ที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ ให้ ระบุด้วย
6.5 กรณี บริ ษัทพัฒนาอสังหาริ มทรั พย์ : ให้ อธิ บายลักษณะโครงการที่ดาเนินการอยู่
เช่ น ชื่ อและที่ตั้งของโครงการ ประเภทโครงการ กลุ่มลูกค้ าเป้ าหมาย จานวนหน่ วย พืน้ ที่ขาย/ให้ เช่ า
มูลค่ าโครงการ ความคืบหน้ าในการขาย/การพัฒนาโครงการ
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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
คาแนะนา หรือคาอธิบายเพิม่ เติม
การเปิ ดเผยการส่ งเสริ มการลงทุนให้ เปิ ดเผยเฉพาะที่มีนัยสาคัญ เช่ น สิ ทธิ ประโยชน์ ด้านภาษี
เงินได้ นิติบุคคล ส่ วนการส่ งเสริ มการลงทุนด้ านอื่นสามารถสรุ ปให้ เห็นภาพรวมได้ โดยที่ไม่ ต้องแจกแจง
รายการ
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
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
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1. นโยบายการแข่ งขัน และจาหน่ ายผลิตภัณฑ์ ของบริ ษัท ควรอธิ บาย
1.1 กลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย ควรอธิ บายตลาดหลัก เช่ น บริ ษัทเน้ นการแข่ งขันในตลาดสิ นค้ า
คุณภาพสูง สาหรั บลูกค้ าระดับบน ซึ่ งมีค่ ูแข่ งน้ อยราย ส่ วนใหญ่ มาจากต่ างประเทศ เป็ นต้ น ในกรณี เป็ น
ผลิตภัณฑ์ ที่มีลูกค้ าเฉพาะกลุ่ม ควรอธิ บายลักษณะลูกค้ า ความสัมพันธ์ และระยะเวลาที่ติดต่ อกับลูกค้ าด้ วย
โดยอาจไม่ ต้องระบุชื่อ ทั้งนี ้ ควรเน้ นอธิ บายลูกค้ ารายใหญ่ (เช่ น มากกว่ าร้ อยละ 10 ของรายได้ รวม) แต่ หาก
สัดส่ วนของลูกค้ ารายใดมีนัยสาคัญต่ อการดาเนินธุรกิจ (เช่ น มากกว่ าร้ อยละ 30 ของรายได้ รวมดังกล่ าว)
ให้ เปิ ดเผยไว้ เป็ น ปั จจัยความเสี่ยงด้ วย
1.2 ในกรณี ที่บริ ษัทแต่ งตั้งให้ บุคคลใดเป็ นผู้จัดจาหน่ ายแต่ เพียงผู้เดียว ให้ ระบุไว้ ด้วย
พร้ อมชื่ อบุคคลดังกล่ าว และสาระสาคัญของสัญญาแต่ งตั้งด้ วย เช่ น จานวนปี การกาหนดผลตอบแทน เป็ นต้ น
2. ภาวะการตลาดและการแข่ งขัน
2.1 ให้ อธิ บายในภาพรวมที่จะทาให้ ผ้ ลู งทุนสามารถเข้ าใจ โดยอาจไม่ จาเป็ นต้ องเปิ ดเผย
ข้ อมูลในเรื่ อง ส่ วนแบ่ งตลาดของคู่แข่ ง โอกาสและอุปสรรคในอุตสาหกรรม และปั จจัยแห่ งความสาเร็ จของ
ผู้ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรม (key success factor) แต่ ควรอธิ บายภาพกว้ างเกี่ยวกับอุปสงค์ อุปทาน การมี
สิ นค้ าทดแทน ปั จจัยที่กระทบต่ ออัตราการเติบโตของอุตสาหกรรม เป็ นต้ น (โดยอาจยกตัวเลขประกอบด้ วย
ก็ได้ เช่ น การบริ โภคหรื อการส่ งออก เท่ ากับ...............ล้ านบาท ในปี ...............เพิ่มขึน้ เป็ น...............ล้ านบาท
ในปี ...............เป็ นต้ น)
2.2 ควรอธิ บายภาวะการตลาดและการแข่ งขันข้ างต้ นของตลาดย่ อย (market segment)
ที่บริ ษัทแข่ งขันอยู่ โดยอธิ บายลักษณะการแบ่ งตลาดย่ อยนั้นด้ วยก็ได้
2.3 การประมาณจานวนคู่แข่ ง หรื อการวิเคราะห์ เปรี ยบเทียบความสามารถในการแข่ งขัน
ของบริ ษัท ควรเลือกเฉพาะคู่แข่ งที่อยู่ในตลาดเดียวกันกับบริ ษัท
(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 )
คาแนะนา หรือคาอธิบายเพิม่ เติม
1. กรณี บริ ษัทผลิตสิ นค้ าเพื่อจาหน่ าย : ควรระบุจานวนโรงงาน กาลังการผลิตรวม และนโยบาย
การผลิตที่สาคัญ (เช่ น เป็ นไปตามคาสั่งซื ้อของลูกค้ า เป็ นไปตามนโยบายของบริ ษัทแม่ ซึ่งทาหน้ าที่เป็ น
ผู้จัดจาหน่ ายให้ บริ ษัท เป็ นต้ น) โดยอาจไม่ จาเป็ นต้ องอธิ บายรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการผลิต แต่ ควรแสดง
กาลังการผลิต อัตราการใช้ กาลังการผลิต
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(1) อธิ บายเฉพาะวัตถุดิบที่สาคัญต่ อการผลิต (เช่ น มีสัดส่ วนที่สูงเมื่อเทียบกับต้ นทุนรวม
หรื อเป็ นวัตถุดิบที่มีความจาเป็ นต่ อการผลิตมาก และมีผ้ ขู ายน้ อยรายหรื ออาจมีปัญหาการขาดแคลนใน
อนาคตได้ ) โดยให้ อธิ บายถึงสภาพทั่วไปของวัตถุดิบ เช่ น แหล่ งที่มาวัตถุดิบ ความยากง่ ายในการจัดหา
วัตถุดิบ จานวนผู้จาหน่ ายวัตถุดิบ ประเทศที่สั่งซื ้อวัตถุดิบ เป็ นต้ น
(2) ผู้จาหน่ ายวัตถุดิบ ควรอธิ บายลักษณะผู้จัดจาหน่ ายที่สาคัญ (เช่ น มากกว่ าร้ อยละ 10
ของยอดซื ้อรวมตามงบการเงินรวม) ความสัมพันธ์ หรื อระยะเวลาที่ติดต่ อ โดยไม่ จาเป็ นต้ องระบุชื่อก็ได้
ทั้งนี ้ หากบริ ษัทต้ องพึ่งพิงการจัดจาหน่ ายจากผู้จาหน่ ายรายใด หรื อมียอดซื ้อมากกว่ าร้ อยละ 30 ของ
ยอดซื ้อรวม) ให้ เปิ ดเผยไว้ ในหั วข้ อปั จจัยความเสี่ยงด้ วย นอกจากนี ้ หากบริ ษัททาสัญญากับผู้จัดจาหน่ าย
วัตถุดิบสาคัญ ให้ สรุ ปสาระสาคัญของสัญญา เช่ น อายุและเงื่อนไขสาคัญที่จะกระทบความเสี่ยงในการได้ มา
ซึ่ งวัตถุดิบนั้นด้ วย
(3) วัตถุดิบที่มีลักษณะเป็ น commodity ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงราคารวดเร็ วหรื อรุ นแรง
หรื ออาจมีปัญหาจากการขาดแคลนวัตถุดิบ ให้ เปิ ดเผยไว้ ในหั วข้ อปั จจัยความเสี่ยงด้ วย
3. กรณี ธุรกิจสถาบันการเงิน :
(1) อาจอธิ บายนโยบายการบริ หารจัดการเงินทุนไว้ ด้วยกัน ทั้งด้ านการจัดหาเงินทุน
การให้ ก้ ยู ืมและการลงทุน ตลอดจนนโยบายการบริ หารความเสี่ยง และการดารงเงินกองทุนไว้ ด้วย
(2) หากมีนโยบายเน้ นการจัดหาเงินทุน การให้ ก้ ยู ืม หรื อการลงทุน ในธุรกิจใด หรื อ
ลูกค้ ากลุ่มใด หรื อมีการพึ่งพิงกลุ่มบุคคลใด (เช่ น การคา้ ประกัน / ฐานลูกค้ า / แหล่ งเงินทุน จากธนาคารแม่
ในต่ างประเทศ) ให้ อธิ บายด้ วย
(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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1.3.1 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
คาแนะนา หรือคาอธิบายเพิม่ เติม
บริ ษัทควรเน้ นการอธิ บายภาพรวมการประกอบธุรกิจ เพื่อให้ ผ้ ลู งทุนทราบภาพรวมการประกอบ
ธุรกิจของบริ ษัท บริ ษัทย่ อย และบริ ษัทร่ วม ที่ดาเนินการอยู่ในปั จจุบันได้ อย่ างรวดเร็ ว และหากบริ ษัทมีธุรกิจ
ที่จะเริ่ มดาเนินการในอนาคตอันใกล้ ก็ควรเปิ ดเผยไว้ ด้วย โดยอาจใช้ การบรรยายหรื อแผนภาพโครงสร้ าง
การถือหุ้นของกลุ่มบริ ษัทประกอบการอธิ บายด้ วย นอกจากนี ้ หากบริ ษัทมีพัฒนาการหรื อการเปลี่ยนแปลง
ที่สาคัญในช่ วง 3 ปี ที่ผ่านมา ซึ่ งจะมีผลกระทบต่ อการดาเนินธุรกิจหรื อการตัดสิ นใจของผู้ลงทุน เช่ น
การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ การจัดการ หรื อผู้บริ หาร การเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างการถือหุ้น
การเปลี่ยนแปลงการประกอบธุรกิจ การขยายการประกอบธุรกิจ การเพิ่มผลิตภัณฑ์ ใหม่ ก็ควรอธิ บายไว้ ด้วย
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ตามที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และ
ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการพิจารณาขนาดของบริ ษทั ในส่วนที่เกี่ยวกับ
การอนุญาตให้บริ ษทั ที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริ ษทั อื่น (holding company) เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
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ใน.............................กลุ่มธุรกิจ คือ กลุ่มธุรกิจ.......................................กลุ่มธุรกิจ......................................และ
กลุ่มธุรกิจ.............................โดยมีการแบ่ งการดาเนินงานของบริ ษัทในกลุ่ม ดังนี ้
บริ ษทั ................
กลุ่มธุรกิจ................
99% บริ ษัท...............
99% บริ ษัท...............

กลุ่มธุรกิจ................

กลุ่มธุรกิจ................

บริ ษัท (ผู้ร่วมทุน)

บริ ษัท (ผู้ร่วมทุน)

60%
51%

บริ ษัท...........

40%

51%

บริ ษัท (ผู้ร่วมทุน)
บริ ษัท.........

49%

49%

บริ ษัท.......

บริ ษัท (ผู้ร่วมทุน)

40% บริ ษัท.......

60%

ให้ ระบุสัดส่ วนการถือหุ้นและสิ ทธิ ออกเสียง (กรณี ที่แตกต่ างกัน) และรายชื่ อผู้ถือหุ้นที่ร่วมลงทุน
ในบริ ษัทย่ อย (และบริ ษัทร่ วม (หากมีข้อมูล)) พร้ อมสัดส่ วนการถือหุ้นด้ วย
ตัวอย่ างการเปิ ดเผยข้ อมูล (กรณี holding company)
บริ ษัทเป็ น holding company ซึ่ งมีการลงทุนหลักในบริ ษัทย่ อยที่ประกอบธุรกิจ................และ
ธุรกิจ................นอกจากนี ้ ยังมีการลงทุนในบริ ษัทร่ วมที่ประกอบธุรกิจ..........................โดยมีรายละเอียด
ดังต่ อไปนี ้
ชื่ อบริ ษัท
ลักษณะธุรกิจ
สัดส่ วนการถือหุ้น
1. ธุรกิจหลัก (ระบุ)
บริ ษัท.............................
บริ ษัท.............................
2. ธุรกิจอื่น (ระบุ)
บริ ษัท.............................
บริ ษัท.............................
ทั้งนี ้ ให้ บริ ษัทเปิ ดเผยขนาดของบริ ษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก และขนาดของบริ ษัทอื่น
ตามหลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้ อง* ทั้งนี ้ หากไม่ เป็ นไปตามเกณฑ์ ให้ ระบุมาตรการและแนวทางแก้ ไขด้ วย
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หรื อบริ ษัทร่ วมในแต่ ละกลุ่มธุรกิจ
ให้ บริ ษัทเปิ ดเผยโครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริ ษัท พร้ อมทั้งระบุให้ ชัดเจนว่ าบริ ษัทใดเป็ น
(1) บริ ษัทที่เป็ นศูนย์ กลางในการบริ หารจัดการในแต่ ละกลุ่มธุรกิจ (2) บริ ษัทย่ อยที่ประกอบธุรกิจหลักแต่ ไม่ อยู่
ภายใต้ บริ ษัทที่เป็ นศูนย์ กลาง และ (3) บริ ษัทย่ อยที่อยู่ภายใต้ บริ ษัทที่เป็ นศูนย์ กลาง ซึ่ งขนาดของบริ ษัทดังกล่ าว
มีนัยสาคัญเมื่อเทียบกับขนาดของ holding company เช่ น
บริ ษทั ...........
(holding company)

กลุ่มธุรกิจ.......

กลุ่มธุรกิจ.......

99%
บริ ษทั ......



บริ ษทั ......

กลุ่มธุรกิจ.......

99%



บริ ษทั ......

99%
กลุ่ม บ.ย่อย บ.ร่ วม

กลุ่ม บ.ย่อย บ.ร่ วม

บ.ย่อย......

99%
บ.ย่อย......

99%


บริ ษทั ...... 

99%
บ.ย่อย......

 บริ ษทั ที่เป็ นศูนย์กลาง
 บริ ษทั ย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักแต่ไม่ได้อยูภ่ ายใต้บริ ษทั ที่เป็ นศูนย์กลาง
 บริ ษทั ย่อยที่อยูภ่ ายใต้บริ ษทั ที่เป็ นศูนย์กลาง ซึ่งขนาดของบริ ษทั มีนยั สาคัญเมื่อเทียบกับขนาดของ holding
company

หมายเหตุ
*ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่ าด้ วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และประกาศ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ ว่าด้ วยการพิจารณาขนาดของบริ ษทั ในส่ วนที่เกี่ยวกับ
การอนุญาตให้ บริ ษทั ที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริ ษทั อื่น (holding company) เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ กาหนดให้
ต้ องมีสัดส่ วนไม่ เกินร้ อยละ 25 ทั้งนี ้ หลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษทั holding company ปรากฏตามภาคผนวก 3

- 18 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
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
คาแนะนาหรือคาอธิบายเพิม่ ติม
บริ ษัทควรเปิ ดเผยหั วข้ อนีถ้ ้ าบริ ษัทหรื อกลุ่มบริ ษัทเป็ นบริ ษัทในเครื อ หรื อเป็ นส่ วนหนึ่งของ
กลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่ และธุรกิจหลักของบริ ษัทมีความสัมพันธ์ กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่ อย่ างมี
นัยสาคัญ เพื่อให้ ผ้ ลู งทุนเข้ าใจ และสามารถวิเคราะห์ โอกาส และความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจของบริ ษัท
ได้ ชัดเจนขึน้ ทั้งนี ้ ลักษณะความสัมพันธ์ หรื อการพึ่งพิงดังกล่ าว เช่ น
- การทาธุรกิจเดียวกันในภูมิภาคอื่น ๆ หรื อธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ใกล้ เคียงกัน
- การอาศัยบริ ษัทในกลุ่มของผู้ถือหุ้นใหญ่ เป็ นศูนย์ กลางในการจัดหาวัตถุดิบ/บริ การขนส่ ง
สิ นค้ า/การจัดหาเงิน (financing) หรื อลูกค้ าให้ แก่ บริ ษัทและบริ ษัทอื่นในกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่
- การใช้ วัตถุดิบ การตั้งตัวแทนจาหน่ ายสิ นค้ าจากบริ ษัทในเครื อของผู้ถือหุ้ นใหญ่ เป็ นต้ น
ในกรณี เช่ นนี ้ บริ ษัทควรเปิ ดเผย
1. แผนภาพโครงสร้ างธุรกิจโดยรวมของธุรกิจในเครื อของผู้ถือหุ้นใหญ่ รวมทั้งสถานะ หรื อ
ความสาคัญเชิ งกลยุทธ์ (positioning) ของบริ ษัทในภาพรวมของกลุ่มธุรกิจในเครื อของผู้ถือหุ้ นใหญ่ ด้วย
เท่ าที่บริ ษัทมีข้อมูล ในกรณี ที่โครงสร้ างการถือหุ้นภายในกลุ่มผู้ถือหุ้ นใหญ่ มีความซั บซ้ อนจนไม่ สามารถแสดง
แผนภาพโครงสร้ าง หรื อเกินวิสัยที่บริ ษัทจะเข้ าถึงข้ อมูลนั้น บริ ษัทสามารถใช้ การอธิ บายความสัมพันธ์
ในกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ แทนการแสดงแผนภาพดังกล่ าวก็ได้

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

- 19 2. ลักษณะความสัมพันธ์ เหตุผล ความจาเป็ น หรื อประโยชน์ ของรายการดังกล่ าว และ
หากบริ ษัทผู้ถือหุ้นเห็นว่ า มีการจากัดขอบเขต/ภูมิภาคในการประกอบธุรกิจของบริ ษัทไว้ ให้ ระบุด้วย ทั้งนี ้
บริ ษัทควรอธิ บายนโยบาย หรื อกลไกการรั กษาสิ ทธิ ของผู้ถือหุ้นให้ ได้ รับความเป็ นธรรมหรื อการบริ หารจัดการ
ไว้ ด้วย เพื่อให้ มั่นใจว่ าการกาหนดนโยบาย กลยุทธ์ และการดาเนินงานในบริ ษัทจะเป็ นไปเพื่อประโยชน์ ที่ดี
ที่สุดของบริ ษัทเป็ นสาคัญ
ตัวอย่ างการเปิ ดเผยความสัมพันธ์ กับกลุ่มบริ ษัทของผู้ถือหุ้นใหญ่
ธุรกิจค้ าปลีกของบริ ษัท เป็ นส่ วนหนึ่งของธุรกิจในเครื อ ABC ซึ่ งเป็ นผู้ประกอบธุรกิจผลิตและ
จาหน่ ายผลิตภัณฑ์ อาหารครบวงจร ภายใต้ บริ ษัทที่สาคัญ คือ......................กลุ่มธุรกิจ ABC มีครอบครั ว
...........................เป็ นผู้ถือหุ้นหลัก โดยมีโครงสร้ างธุรกิจที่สาคัญ ดังนี ้
ABC Holding
80%
บมจ. ซุปเปอร์มาร์เก็ต (ออสเตรเลีย)
ธุรกิจค้าปลีก

99%

บริ ษทั อื่น ๆ
ธุรกิจก่อสร้าง, โรงแรม

100%
บริษัท A1
ผูผ้ ลิตและจาหน่ายอาหารสาเร็ จรู ป
24%

12%

99%
บริษัท A2
ผูผ้ ลิตและจาหน่ายเนื้อสัตว์
15%

บมจ. ซุปเปอร์ มำร์ เก็ต (ไทย)
ธุรกิจค้ำปลีก
(Listed co.)

เครื อ ABC มีนโยบายให้ บริ ษัทในเครื อแต่ ละแห่ งมีนโยบาย และการบริ หารงานของตัวเอง
รายได้ ของเครื อ ABC มาจากรายได้ จากการลงทุนในบริ ษัทประมาณร้ อยละ 10 โดยบริ ษัท A1 และ A2
จาหน่ ายผลิตภัณฑ์ ผ่านบริ ษัทประมาณ ร้ อยละ 5 และร้ อยละ 8 ของรายได้ ของ A1 และ A2 ตามลาดับ และ
ยอดขายสิ นค้ าจากบริ ษัทในเครื อ ABC คิดเป็ นร้ อยละ 10 ของยอดจาหน่ ายสิ นค้ าทั้งหมดของบริ ษัท การจาหน่ าย
สิ นค้ าให้ แก่ บริ ษัทในเครื อดังกล่ าว มีเงื่อนไขไม่ แตกต่ างจากการจาหน่ ายให้ กับลูกค้ ารายอื่น ที่มีประเภทสิ นค้ า
และปริ มาณการขายใกล้ เคียงกัน
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))

- 20 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
คาแนะนา หรือคาอธิบายเพิม่ เติม
ในการเปิ ดเผยรายชื่ อผู้ถือหุ้นใหญ่ จะต้ องจัดกลุ่มผู้ถือหุ้นและเปิ ดเผยรายชื่ อกลุ่มผู้ถือหุ้ นดังกล่ าว
ที่ถือหุ้ นสูงสุด 10 รายการแรก โดยควรพิจารณาดังนี ้
1. เปิ ดเผยรายชื่ อกลุ่มผู้ถือหุ้น เพื่อให้ สะท้ อนผู้มีอานาจควบคุมในบริ ษัทที่แท้ จริ ง ซึ่ งมีอิทธิ พล
ต่ อการกาหนดนโยบาย การจัดการ หรื อการดาเนินงานของบริ ษัทอย่ างมีนัยสาคัญ
2. ในการจัดกลุ่มผู้ถือหุ้ นดังกล่ าว บริ ษัทจะต้ องตรวจสอบความสั มพันธ์ ของผู้ถือหุ้นว่ าอยู่ภายใต้
ผู้มีอานาจควบคุมเดียวกันหรื อไม่ เพื่อนามาเปิ ดเผยรวมกันในลักษณะของกลุ่มผู้ถือหุ้ นตามลาดับดังกล่ าวด้ วย
3. บริ ษัทจะต้ องเปิ ดเผยกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ที่โดยพฤติการณ์ มีอิทธิ พลต่ อการกาหนดนโยบาย
การจัดการ โดยเฉพาะผู้ถือหุ้นที่มีการจัดส่ งตัวแทนเข้ าร่ วมในการบริ หารจัดการ หรื อมีส่วนร่ วมในการกาหนด
ทิศทางนโยบายของบริ ษัท
4. หากผู้ถือหุ้ นใหญ่ เป็ นนิติบุคคล ให้ เปิ ดเผยข้ อมูลโดยสรุ ปของนิติบุคคลดังกล่ าวด้ วย เช่ น
รายชื่ อผู้ถือหุ้นหลักที่เป็ นผู้ถือหุ้นที่แท้ จริ ง และธุรกิจหลัก เป็ นต้ น
5. ให้ ใช้ รายชื่ อผู้ถือหุ้นจากการปิ ดสมุดทะเบียนล่ าสุดซึ่ งอาจไม่ ใช่ รายชื่ อผู้ถือหุ้น ณ วันสิ ้นงวด
ปี บัญชีกไ็ ด้ อย่ างไรก็ดี หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นใหญ่ อย่ างมีนัยสาคัญหลังการปิ ดสมุดทะเบียนล่ าสุด
ให้ update ข้ อมูลรายชื่ อผู้ถือหุ้ นด้ วยและบริ ษัทควรขอให้ มีการปิ ดสมุดทะเบียนใหม่ ด้วย

- 21 ตัวอย่ างการเปิ ดเผยรายชื่ อผู้ถือหุ้นใหญ่
รายชื่ อผู้ถือหุ้นใหญ่
จานวนหุ้น (หุ้น)
สัดส่ วนการถือหุ้น
1. กลุ่มครอบครั ว A1
xxx,xxx
xx%
นาย A
xxx,xxx
xx%
นาย B
xxx
xx%
บริ ษัท C จากัด 2
xxx
xx%
…………
2. บมจ. XYZ3
xx,xxx
xx%
3. นางสาว M
xx,xxx
xx%
.................
10. ..............
รวม
x,xxx,xxx
xxx%
หมายเหตุ
1
นาย A นาย B บริ ษัท C และ..... (เป็ นกลุ่ม acting in concert ตามประกาศว่ าด้ วยเรื่ อง การกาหนดลักษณะ
ความสัมพันธ์ หรื อพฤติกรรมที่เข้ าลักษณะเป็ นการกระทาร่ วมกับบุคคลอื่ น และการปฏิบัติการตามมาตรา 246
และมาตรา 247 ) ......
2
บริ ษัท C ประกอบธุรกิจ ................ มีรายชื่ อผู้ถือหุ้นตามตารางดังนี ้
รายชื่ อผู้ถือหุ้นใหญ่
จานวนหุ้น (หุ้น)
สัดส่ วนการถือหุ้น
นาย A
xxx,xxx
xx%
นาย B
xxx
xx%
…………
xxx
xx%
รวม
xxx,xxx
xxx%
หรื อใช้ หลักการอธิ บายดังนี ้
บริ ษัท C ประกอบธุรกิจ ................ มีรายชื่ อผู้ถือหุ้น คือ นาย A ถือหุ้นจานวน xxx,xxx หุ้น (หรื อคิดเป็ น xx%
ของหุ้นที่จาหน่ ายได้ แล้ วทั้งหมด) นาย B จานวน xxx หุ้น (หรื อคิดเป็ น xx% ของหุ้นที่จาหน่ ายได้ แล้ วทั้งหมด)
3
บมจ. XYZ เป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย ประกอบธุรกิจ...........................
1.4 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว
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
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

- 22 1.4.3 ในกรณี ที่มีหุน้ หรื อหลักทรัพย์แปลงสภาพของบริ ษทั เป็ นหลักทรัพย์อา้ งอิ ง
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 กำรออกหลักทรัพย์ 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 นโยบำยกำรจ่ ำยเงินปันผล
ให้ระบุนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษทั ที่จะจ่ายให้ผถู ้ ือหุ ้น รวมทั้งนโยบาย
ที่บริ ษทั ย่อยจะจ่ายเงินปันผลให้บริ ษทั ด้วย
คาแนะนา หรือคาอธิบายเพิม่ เติม
ในกรณี ที่บริ ษัทหรื อบริ ษัทย่ อยมีข้อจากัดการจ่ ายเงินปั นผล ควรระบุไว้ ด้วย เช่ น จะจ่ าย
เงินปั นผลได้ ต้องผ่ านการพิจารณาจากธนาคารผู้ให้ ก้ ู หรื อผู้ร่วมทุนที่เป็ นชาวต่ างชาติก่อน หรื อธนาคาร
กาหนดให้ บริ ษัทหรื อบริ ษัทย่ อยจ่ ายเงินปั นผลได้ ไม่ เกิน xx% ต่ อปี โดยต้ องดารงอัตราส่ วน (หนีส้ ิ นต่ อทุน/
ความสามารถในการจ่ ายชาระดอกเบีย้ ) ให้ ไม่ เกินกว่ า/น้ อยกว่ า (x เท่ า) เป็ นต้ น ทั้งนี ้ บริ ษัทควรพิจารณา
นโยบายการจ่ ายเงินปั นผลจากงบการเงินเฉพาะ เพื่อให้ การจ่ ายเงินปั นผลสอดคล้ องกับกระแสเงินสดของ
บริ ษัทด้ วย

- 23 หากเป็ น holding company ซึ่ งมีรายได้ หลักมาจากบริ ษัทย่ อยและบริ ษัทร่ วมที่เป็ นบริ ษัท
ที่ประกอบธุรกิจหลักของบริ ษัท ก็ควรระบุนโยบายและเงื่อนไขการจ่ ายเงินปั นผลของบริ ษัทดังกล่ าว
ให้ ชัดเจนด้ วย
นอกจากนี ้ บริ ษัทควรเปิ ดเผยข้ อมูลการจ่ ายเงินปั นผลย้ อนหลัง เพื่อเป็ นข้ อมูลประกอบการ
ตัดสิ นใจลงทุนเพิ่มด้ วย
ตัวอย่ างการเปิ ดเผยข้ อมูลการจ่ ายเงินปั นผลย้ อนหลัง
ปี
25X1
อัตรากาไรสุทธิ ต่อหุ้ น
อัตราเงินปั นผลต่ อหุ้ น
อัตราการจ่ ายเงินปั นผลต่ อกาไรสุทธิ (%)

25X2

25X3

2. กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ ยง
2.1 นโยบำยและแผนกำรบริหำรควำมเสี่ 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 ปัจจัยควำมเสี่ ยงต่ อกำรดำเนินธุรกิจของบริษัท
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
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บริ ษทั ต่างประเทศ) ให้ระบุและอธิบายลักษณะความเสี่ ยงตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด7 รวมทั้งข้อจากัดต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องจากการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ เช่น การฟ้องร้องดาเนิ นคดีทางกฎหมาย สิ ทธิความ
คุม้ ครองผูล้ งทุนเกี่ยวกับการบริ หารจัดการบริ ษทั (corporate matter) ข้อจากัดเกี่ยวกับการส่ งเงินออกนอก
ประเทศ (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
คาแนะนา หรือคาอธิบายเพิม่ เติม
การเปิ ดเผยปั จจัยความเสี่ยงนี ้ เป็ นประโยชน์ ทั้งต่ อผู้ลงทุนในการวิเคราะห์ ความเสี่ยงจาก
การลงทุน และช่ วยสร้ างความน่ าเชื่ อถือให้ บริ ษัทเองด้ วย เนื่ องจากการดาเนินธุรกิจของทุกบริ ษัทย่ อมมี
ความเสี่ยงที่แตกต่ างกัน และในความเสี่ยงเดียวกัน แต่ ละบริ ษัทก็ยงั ได้ รับผลกระทบแตกต่ างกัน ขึน้ กับ
ข้ อเท็จจริ ง นโยบายและลักษณะการประกอบธุรกิจเฉพาะของแต่ ละบริ ษัท การที่บริ ษัทสามารถระบุประเด็น
ที่เป็ นความเสี่ยงสาคัญได้ ชัดเจน จึ งช่ วยให้ ผ้ ูลงทุนมั่นใจได้ ระดับหนึ่งว่ า บริ ษัทรั บทราบความเสี่ ยงนั้น
และหากมีมาตรการบริ หารจัดการที่เพียงพอด้ วยก็จะทาให้ เชื่ อมั่นในการบริ หารจัดการมากขึน้ หรื อแม้ จะ
เป็ นความเสี่ยงที่ไม่ สามารถบริ หารจัดการได้ การเปิ ดเผยความเสี่ยงนั้นก็จะทาให้ ผ้ ูลงทุนตัดสิ นใจ
โดยรู้ และช่ วยคุ้มครองฝ่ ายบริ หารจากการถูกฟ้องร้ องได้ ด้วย
ในการเปิ ดเผยปั จจัยความเสี่ยงนี ้ บริ ษัทควรคานึงถึงแนวทางดังต่ อไปนีด้ ้ วย
1. ในการวิเคราะห์ ความเสี่ยงด้ านการดาเนินธุรกิจ ควรเป็ นการวิเคราะห์ โดยคานึงถึง เป้าหมาย
นโยบาย กลยุทธ์ ลักษณะการดาเนินงานของบริ ษัทเป็ นสาคัญ การวิเคราะห์ ปัจจัยความเสี่ยงดังกล่ าว ไม่ ควรมี
ลักษณะเป็ นข้ อเท็จจริ งทั่วไป เช่ น ผลการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามภาวะเศรษฐกิจ
แต่ ควรเปิ ดเผยในลักษณะการวิเคราะห์ ที่ชัดเจนขึน้ เช่ น รายได้ หลักของบริ ษัทมาจากการพัฒนาอสังหาริ มทรั พย์
เพื่อขายแก่ ลูกค้ าระดับกลางซึ่ งกาลังซื ้อของลูกค้ าส่ วนนีอ้ าจถูกกระทบอย่ างมากจากการที่อัตราดอกเบีย้
มีแนวโน้ มเพิ่มขึน้ และอัตราส่ วนสิ นเชื่ อต่ อรายได้ ที่มีแนวโน้ มสูงขึน้ เช่ นกัน ดังนั้น อัตราการเติบโตของ
ยอดขายบ้ านจึ งอาจมาจากปั จจัยทางเศรษฐกิจดังกล่ าว อย่ างไรก็ดี บริ ษัทมีนโยบายที่จะลดความเสี่ยงนีด้ ้ วย
การ..............................................................................และกระจายธุรกิจไปยัง.....................................เป็ นต้ น
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ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยข้อกาหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริ ษทั
ต่างประเทศซึ่งไม่มีหุ้นเป็ นหลักทรัพย์ซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ
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ของคู่ค้า ลูกค้ า และผู้ที่เกี่ยวข้ อง (stakeholders) อื่น ๆ ใน value chain ของบริ ษัท นอกจากนี ้ ในการผลิตสิ นค้ า
หรื อบริ การของบริ ษัทก็อาจขึน้ กับสภาพแวดล้ อม หรื อมีผลกระทบด้ านสภาพแวดล้ อมได้ ไม่ ว่าทางตรง
หรื อทางอ้ อม ดังนั้น ในการวิเคราะห์ ปัจจัยความเสี่ยงจึ งควรคานึงถึง ปั จจัยความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่ อ
ผู้ที่เกี่ยวข้ อง (stakeholders) ของบริ ษัทใน value chain ซึ่ งอาจมีผลกระทบต่ อการประกอบธุรกิจของบริ ษัท
อีกทอดหนึ่ งด้ วย
3. บริ ษัทควรเปิ ดเผยเฉพาะปั จจัยความเสี่ยงที่สาคัญ โดยควรอธิ บายเรื่ องที่มีความเสี่ยงสู งก่ อน
(ปั จจัยที่มีโอกาสเป็ นไปได้ สูง และหากเกิดแล้ วมีผลกระทบมาก) หากเป็ นไปได้ ควรระบุการประเมิน
ผลกระทบที่เป็ นตัวเลขไว้ ด้วย และหากมีมาตรการบริ หารความเสี่ยง หรื อมาตรการรองรั บที่สามารถลด
ความเสี่ยงได้ บริ ษัทควรอธิ บายเพิ่มเติมไว้ ด้วย
ทั้งนี ้ สามารถศึกษาตัวอย่ างปั จจัยความเสี่ยงได้ เพิ่มเติมในภาคผนวก 4

3. กำรขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อควำมยั่งยืน
3.1 นโยบำยและเป้ำหมำยกำรจัดกำรด้ ำนควำมยั่งยืน
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
คาแนะนา หรือคาอธิบายเพิม่ เติม
การกาหนดนโยบายและเป้าหมายการจัดการด้ านความยัง่ ยืนควรพิจารณาให้ เป็ นไปในทิศทาง
เดียวกับการดาเนินธุรกิจหรื อกลยุทธ์ องค์ กร เพื่อสะท้ อนให้ เห็นถึงเจตนารมณ์ ในการพัฒนาธุรกิจที่คานึงถึง
ประเด็นด้ านสิ่ งแวดล้ อม สังคม และบรรษัทภิบาล หรื อ ESG นอกจากนี ้ บริ ษัทควรกาหนดนโยบายให้
สอดคล้ องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ขององค์ การสหประชาติ
ด้ วย

- 26 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
คาแนะนา หรือคาอธิบายเพิม่ เติม
บริ ษัทสามารถเปิ ดเผยข้ อมูลห่ วงโซ่ คุณค่ าของธุรกิจเฉพาะภาพรวมที่ทาให้ ทราบถึง
ความสัมพันธ์ ของผู้มีส่วนได้ เสี ยและกิจกรรมต่ างๆ ในการประกอบการธุรกิจ โดยสะท้ อนให้ เห็นถึง
คุณค่ าที่บริ ษัทส่ งมอบให้ ผ้ ูมีส่วนได้ เสียที่เกี่ยวข้ องในแต่ ละกิจกรรม ทั้งนี ้ บริ ษัทสามารถนาเสนอข้ อมูล
ห่ วงโซ่ คุณค่ าของธุรกิจในรู ปแบบการบรรยาย ตาราง รู ปภาพ หรื ออื่นๆ ตามที่บริ ษัทเห็นว่ าเหมาะสม
ซึ่ งประกอบด้ วยกิจกรรมบนห่ วงโซ่ คุณค่ า 2 ประเภท ดังนี ้
1. กิจกรรมหลัก (Primary activities)
ให้ อธิ บายลักษณะของกิจกรรมหลัก ประกอบด้ วยกิจกรรม 5 กิจกรรมซึ่ งเชื่ อมโยงกันอย่ าง
ต่ อเนื่องตามบริ บทการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทในภาพรวม ดังนี ้
(1) การบริ หารปั จจัยการผลิต หรื อ โลจิ สติกส์ ขาเข้ า (Inbound logistics)
ให้ สรุ ปข้ อมูลที่เกี่ยวกับการจัดหา การนาเข้ า และการได้ มาซึ่ งปั จจัยการผลิตโดยสังเขป
เช่ น ที่ดิน แรงงาน หรื อทุนสาหรั บการประกอบกิจการ รวมถึงอธิ บายลักษณะความสัมพันธ์ ของคู่ค้าหรื อ
ผู้ส่งมอบวัตถุดิบ ทรั พยากร หรื อสิ่ งที่ใช้ เป็ นปั จจัยเพื่อการผลิตสิ นค้ าและบริ การ กรณี เป็ นสถาบันการเงิน
ให้ อธิ บายแหล่ งที่มาเงินทุนและการให้ ก้ ยู ืม
(2) การปฏิบัติการ (Operations)
ให้ สรุ ปข้ อมูลที่เกี่ยวกับการแปลงสภาพวัตถุดิบ ทรั พยากร หรื อปั จจัยที่นาไปสู่
การพัฒนาสิ นค้ าที่พร้ อมจาหน่ าย เช่ น การผลิต การบรรจุภัณฑ์ การตรวจสอบคุณภาพ เป็ นต้ น กรณี ที่เป็ น
ธุรกิจบริ การให้ อธิ บายลักษณะการให้ บริ การ เช่ น การให้ คาปรึ กษา การให้ สินเชื่ อ เป็ นต้ น
(3) การกระจายสิ นค้ าและบริ การ หรื อ โลจิ สติกส์ ขาออก (Outbound logistics)
ให้ สรุ ปข้ อมูลที่เกี่ยวกับกิจกรรมและช่ องทางการเคลื่อนย้ าย การกระจาย หรื อ
การส่ งมอบสิ นค้ าและบริ การ เพื่อให้ ลูกค้ าหรื อผู้บริ โภคสามารถเข้ าถึงสิ นค้ าและบริ การ เช่ น การขนส่ ง
การจัดจาหน่ าย การจัดการคลังสิ นค้ า รวมถึงการจัดการข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับการจัดเก็บและกระจายสิ นค้ า
และบริ การ
(4) การตลาดและการขาย (Marketing and Sales)
ให้ สรุ ปข้ อมูลที่เกี่ยวกับการตัดสิ นใจซื ้อของลูกค้ าหรื อผู้บริ โภค เช่ น การกาหนดราคา
การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ โปรแกรมการส่ งเสริ มการตลาด พร้ อมระบุช่องทางการสื่ อสารข้ อมูลสิ นค้ าและ
บริ การไปสู่ลูกค้ าหรื อผู้บริ โภค
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อธิ บายกิจกรรมที่ช่วยให้ บริ การลูกค้ าหรื อผู้บริ โภคเกิดความพึงพอใจภายหลังจากที่
ซื ้อสิ นค้ าหรื อบริ การแล้ ว โดยทั่วไปมักหมายถึงบริ การหลังการขาย
ตัวอย่ างการเปิ ดเผยข้ อมูลห่ วงโซ่ คุณค่ าของธุรกิจในกิจกรรมหลักตามภาคผนวก 11
2. กิจกรรมสนับสนุน (Support activities)
อธิ บายลักษณะของกิจกรรมที่สนับสนุนให้ กิจกรรมหลักบรรลุเป้าหมาย โดยสามารถ
อธิ บายภาพรวมของกิจกรรมสนับสนุนพอสังเขปตามที่บริ ษัทเห็นว่ าเหมาะสม ได้ แก่ การจัดซื ้อจัดหา
(Procurement) การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสิ นค้ าและบริ การ (Technology development) การบริ หารทรั พยากร
บุคคล (Human resource management) โครงสร้ างพืน้ ฐาน (Infrastructure) เช่ น ระบบบัญชีและการเงิน
การบริ หารจัดการองค์ กร เป็ นต้ น
3.2.2 การวิเคราะห์ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ
ให้ระบุกลุ่มผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่สาคัญทั้งภายในและภายนอกองค์กรซึ่งมีความสัมพันธ์
กับห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ โดยสรุ ปความคาดหวังของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่มีต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั อีกทั้ง
ควรอธิบายถึงการตอบสนองความคาดหวังของผูม้ ีส่วนได้เสี ยดังกล่าว
คาแนะนา หรือคาอธิบายเพิม่ เติม
ผู้มีส่วนได้ เสีย (Stakeholder) คือ บุคคลหรื อหน่ วยงานที่มีความเกี่ยวข้ องกับการดาเนินธุรกิจของ
บริ ษัทในทางตรงและ/หรื อทางอ้ อม โดยแบ่ งเป็ น 1) ผู้มีส่วนได้ เสียภายในองค์ กร เช่ น ผู้ถือหุ้ น พนักงาน
2) ผู้มีส่วนได้ เสียภายนอกองค์ กร เช่ น ลูกค้ า คู่ค้า ชุมชน บริ ษทั ควรระบุผ้ มู ีส่วนได้ เสียทั้งภายในและภายนอก
องค์ กร รวมถึงอธิ บายความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ เสียและแสดงให้ เห็นแนวทางการตอบสนองความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้ เสียเหล่ านั้น
บริ ษัทควรประเมินความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ เสียอย่ างน้ อยปี ละ 1 ครั้ ง ผ่ านกระบวนการ
รั บฟั งความคิดเห็น การสารวจความพึงพอใจ การประชุม หรื อช่ องทางการมีส่วนร่ วมอื่นๆ เพื่อให้ ทราบ
ผลกระทบและประเด็นที่เกี่ยวโยงระหว่ างบริ ษัทและผู้มีส่วนได้ เสียทั้งด้ านบวกและลบ
เมื่อทราบความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ เสียแต่ ละกลุ่มแล้ ว ให้ ระบุแนวทางการตอบสนอง
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ เสียแต่ ละกลุ่ม โดยสะท้ อนให้ เห็นถึงความร่ วมมือและการสร้ างคุณ ค่ าร่ วมกัน
ระหว่ างธุรกิจกับผู้มีส่วนได้ เสี ยเพื่อลดความเสี่ยงและสร้ างมูลค่ าเพิ่มให้ แก่ ธุรกิจ
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กลุ่มผู้มีส่วนได้ เสีย
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ เสีย
การตอบสนองความคาดหวังของ
ผู้มีส่วนได้ เสีย
ผู้มีส่วนได้ เสียภายในองค์ กร
ผู้ถือหุ้น
พนักงาน
ผู้มีส่วนได้ เสียภายนอกองค์ กร
ลูกค้ า
คู่ค้า
ชุมชน

3.3 กำรจัดกำรด้ ำนควำมยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม
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
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
คาแนะนา หรือคาอธิบายเพิม่ เติม
ให้ อธิ บายนโยบายและแนวปฏิ บัติที่แสดงให้ เห็นถึงเจตนารมณ์ และความสามารถ
ในการบริ หารจัดการเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพและลดผลกระทบด้ านสิ่ งแวดล้ อมจากการดาเนินธุรกิจตั้งแต่
การจัดซื ้อจัดหาวัตถุดิบ การผลิต การขนส่ งสิ นค้ า หรื อส่ งมอบบริ การ การตลาดและการขาย จนถึง
การบริ การหลังการขาย อีกทั้งควรแสดงข้ อมูลเกี่ยวกับเป้าหมายการจัดการด้ านสิ่ งแวดล้ อม (ถ้ ามี)
ในเชิ งปริ มาณหรื อเชิ งคุณภาพที่สอดคล้ องกับกลยุทธ์ การดาเนินธุรกิจ
ตัวอย่ างเช่ น
บริ ษัทกาหนดนโยบายและแผนการอนุรักษ์ พลังงานและสิ่ งแวดล้ อมเป็ นส่ วนหนึ่งของ
การดาเนินธุรกิจตั้งแต่ การจัดซื ้อจัดหา การผลิต การส่ งมอบสิ นค้ าบริ การ และการกาจัดของเสีย อีกทั้ง
กาหนดเป้าหมายการลดปริ มาณการปล่ อยก๊ าซเรื อนกระจกจากกระบวนการดาเนินธุรกิจลงร้ อยละ 5
ภายในระยะเวลา 3 ปี
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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
คาแนะนา หรือคาอธิบายเพิม่ เติม
ให้ อธิ บายข้ อมูลแผนงาน ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ ด้านสิ่ งแวดล้ อมที่เกี่ยวกับการดาเนิ นธุรกิจ
ตลอดห่ วงโซ่ คุณค่ าของธุรกิจ เช่ น การลดใช้ พลังงาน นา้ ขยะ ของเสีย มลพิษ และการจัดการเพื่อลดปั ญหา
ก๊ าซเรื อนกระจกซึ่ งสะท้ อนถึงความสามารถของธุรกิจในการใช้ ทรั พยากรธรรมชาติอย่ างคุ้มค่ า และช่ วยลด
ผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม
กรณี ที่บริ ษัทดาเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ ทรั พยากรธรรมชาติเป็ นปั จจัยการผลิต เช่ น
เหมืองแร่ พลังงาน บริ ษัทควรแสดงข้ อมูลที่ทาให้ เห็นถึงแผนการบรรเทาความเสี่ยงจากการใช้
ทรั พยากรธรรมชาติ (ถ้ ามี)
ตัวอย่ างการเปิ ดเผยข้ อมูลด้ านสิ่ งแวดล้ อม
1. การจัดการพลังงาน
การรายงานข้ อมูลการจัดการพลังงานสะท้ อนให้ เห็นถึงประสิ ทธิ ภาพการใช้ พลังงาน
ซึ่ งเป็ นปั จจัยสาคัญในการดาเนินธุรกิจ นอกจากนี ้ ข้ อมูลการจัดการพลังงานช่ วยให้ บริ ษัทสามารถ
พัฒนาและปรั บปรุ งการใช้ พลังงานอย่ างคุ้มค่ าและลดการสูญเสียพลังงาน ซึ่ งเป็ นต้ นทุนใน
กระบวนการธุรกิจ

- 30 ทั้งนี ้ ปริ มาณการใช้ ไฟฟ้ามีหน่ วยเป็ นกิโลวัตต์ -ชั่วโมง (kWh) หรื อเมกะวัตต์ -ชั่วโมง (MWh)
ส่ วนปริ มาณการใช้ นา้ มันเชื ้อเพลิงมีหน่ วยเป็ นลิตร โดยหน่ วยของปริ มาณการใช้ พลังงานเป็ นไป
ตามขนาดและประเภทของธุรกิจ
ตัวอย่ างเช่ น
บริ ษัทบริ หารจัดการพลังงานอย่ างมีประสิ ทธิ ภาพ ทั้งระบบไฟแสงสว่ างและระบบปรั บอากาศ
โดยติดตั้งและบารุ งรั กษาอุปกรณ์ ควบคุมการทางานของระบบไฟฟ้าที่เกี่ยวข้ อง ทาให้ สามารถ
ลดการใช้ พลังงานไฟฟ้าได้ ............. กิโลวัตต์ -ชั่วโมง นอกจากนี ้ ได้ ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) ซึ่ งผลิตไฟฟ้าได้ ............... กิโลวัตต์ -ชั่วโมง โดยในปี ....
บริ ษัทใช้ พลังงานไฟฟ้ารวม...............กิโลวัตต์ -ชั่วโมง สามารถประหยัดค่ าไฟฟ้าลงได้
(หรื อใช้ พลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึน้ ) จานวน.............บาท หรื อ ร้ อยละ...............เมื่อเทียบกับปี ก่ อน
2. การจัดการน้า
การรายงานข้ อมูลการใช้ นา้ สะท้ อนให้ เห็นถึงประสิ ทธิ ภาพการบริ หารจัดการทรั พยากรนา้
ซึ่ งเป็ นปั จจัยสาคัญในการผลิต นอกจากนี ้ ข้ อมูลการใช้ นา้ ช่ วยให้ บริ ษัทสามารถพัฒนาและปรั บปรุ ง
การบริ หารทรั พยากรนา้ อย่ างมีประสิ ทธิ ภาพเพื่อลดต้ นทุนในการดาเนินธุรกิจและลดความเสี่ยง
ในการขาดแคลนทรั พยากรนา้ ที่มีคุณภาพ บริ ษัทอาจรายงานข้ อมูลนา้ ที่นามาใช้ ในกิจกรรมของ
บริ ษัทตามแหล่ งที่มา เช่ น นา้ ประปา นา้ บาดาล นา้ ทะเล หรื อแหล่ งนา้ ธรรมชาติอื่นๆ โดยเก็บข้ อมูล
การใช้ นา้ จากกิจกรรมของธุรกิจ เช่ น การใช้ นา้ ในอาคารสานักงาน การใช้ นา้ ในกระบวนการผลิต
รวมถึงเก็บข้ อมูลปริ มาณนา้ เสียที่ผ่านการบาบัดก่ อนทิง้
ทั้งนี ้ ปริ มาณการใช้ นา้ มีหน่ วยเป็ นลิตรหรื อลูกบาศก์ เมตร โดยหน่ วยการใช้ นา้ อาจเป็ นไป
ตามขนาดและประเภทของธุรกิจ
ตัวอย่ างเช่ น
บริ ษัทมีการใช้ นา้ ดิบและนา้ ประปารวมกันคิดเป็ นร้ อยละ......ของปริ มาณนา้ ที่ใช้ ทั้งหมด บริ ษัทจึ ง
มีการซ่ อมบารุ งและตรวจสภาพของระบบการจ่ ายนา้ ภายในกระบวนการผลิตให้ ได้ มาตรฐานอย่ าง
ต่ อเนื่อง สาหรั บอาคารสานักงานมีการปรั บอัตราไหลของนา้ ที่อ่างล้ างหน้ าและสุ ขภัณฑ์ ภายใน
อาคาร พร้ อมทั้งมีการจัดการนา้ ทิง้ อย่ างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยมีนา้ ทิง้ ที่ผ่านการบาบัดร้ อยละ...........
ของปริ มาณนา้ ทิง้ ทั้งหมด ในจานวนนีส้ ามารถนามาใช้ ในระบบสุขาภิบาลและสาธารณูปโภค
ภายในอาคาร โดยในปี ........บริ ษัทมีปริ มาณการใช้ นา้ รวม.............ลูกบาศก์ เมตร ลดลง(หรื อเพิ่มขึน้ )
จานวน..........ลูกบาศก์ เมตร หรื อ ร้ อยละ............เมื่อเทียบกับปี ก่ อน
3. การจัดการขยะ ของเสีย และมลพิษ
การรายงานข้ อมูลการจัดการขยะ ของเสีย และมลพิษสะท้ อนถึงความคุ้มค่ าในการใช้
ทรั พยากรและความสามารถในการบริ หารต้ นทุนในการกาจัดขยะหรื อของเสียจากกระบวนการ
ธุรกิจ นอกจากนี ้ ยังช่ วยสร้ างความเชื่ อมั่นว่ าธุรกิจสามารถควบคุมและลดผลกระทบเชิ งลบจาก
กระบวนการธุรกิจที่อาจสร้ างความเดือดร้ อนให้ แก่ ชุมชนและสังคมได้ อย่ างเหมาะสม

- 31 ทั้งนี ้ การรายงานข้ อมูลการจัดการขยะหรื อของเสียควรครอบคลุมกระบวนการธุรกิจ เช่ น
ขยะหรื อของเสียจากการผลิต บรรจุภัณฑ์ ตามประเภทของขยะหรื อของเสีย เช่ น ขยะอันตราย/ขยะ
ไม่ อันตราย ขยะรี ไซเคิลได้ /ไม่ ได้ รวมถึงข้ อมูลการจัดการมลพิษควรครอบคลุมกระบวนการธุรกิจ
เช่ นกัน ได้ แก่ มลพิษทางอากาศ กลิ่น เสียง สารเคมีและวัตถุอันตราย รวมถึงแหล่ งกาเนิดมลพิษ
(ไม่ รวมมลพิษทางนา้ ) เช่ น เครื่ องจักรในสายการผลิต มลพิษจากยานพาหนะจากการขนส่ ง
ซึ่ งอาจส่ งผลกระทบโดยตรงต่ อสุขภาวะและความปลอดภัยของพนักงานและชุมชนใกล้ เคียง
ตัวอย่ างเช่ น
บริ ษัทมีการจัดการขยะและของเสียในกระบวนการดาเนินธุรกิจอย่ างเป็ นระบบตามหลักการ 3R
(Reduce Reuse Recycle) มีระบบการคัดแยกขยะตามประเภทที่มีประสิ ทธิ ภาพ ควบคู่ไปกับการ
สร้ างจิ ตสานึกและการมีส่วนร่ วมกับผู้เกี่ยวข้ อง เพื่อลดการกาจัดขยะด้ วยวิธีการฝั งกลบ ในปี ......
บริ ษัทมีปริ มาณขยะและของเสี ยรวม...............กิโลกรั ม นอกจากนี ้ บริ ษัทมีการตรวจวัดคุณภาพ
สิ่ งแวดล้ อมในสานักงานและรอบสถานประกอบการอย่ างน้ อยปี ละ 1 ครั้ ง โดยในปี ..............พบว่ า
ค่ ามาตรฐานคุณภาพอากาศ กลิ่น เสียง แสงสว่ าง อยู่ในเกณฑ์ ปกติตามที่กฎหมายกาหนด และ
ไม่ พบกรณี สารเคมีรั่วไหลจากการดาเนินธุรกิจ
4. การจัดการเพือ่ ลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก
การรายงานข้ อมูลการจัดการเพื่อลดปั ญหาก๊ าซเรื อนกระจก สะท้ อนให้ เห็นถึงกิจกรรมที่
เกี่ยวข้ องกับการใช้ พลังงาน ทรั พยากร รวมทั้งการเกิดขยะ ของเสีย และมลพิษจากกระบวนการ
ดาเนินธุรกิจ ซึ่ งเป็ นสาเหตุของปั ญหาก๊ าซเรื อนกระจกที่นาไปสู่ภาวะโลกร้ อนและการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ นอกจากนี ้ บริ ษัทควรเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับวิธีการบริ หารจัดการและผลลัพธ์ ที่
เกิดขึน้ จากการลดผลกระทบดังกล่ าวในช่ วงเวลาที่ผ่านมา รวมถึงเป้าหมายการลดปั ญหาก๊ าซเรื อน
กระจกของธุรกิจในอนาคต โดยมีแนวทางการเปิ ดเผยข้ อมูล ดังนี ้
• อธิ บายกิจกรรมหลักที่ก่อให้ เกิดก๊ าซเรื อนกระจกจากการดาเนินธุรกิจตั้งแต่ ต้นนา้
ถึงปลายนา้ เช่ น การได้ มาซึ่ งวัตถุดิบ การผลิต การขนส่ ง การจัดการขยะและของเสีย
โดยแบ่ งเป็ น 2 ด้ าน ได้ แก่
- การปล่ อยก๊ าซเรื อนกระจกทางตรง เช่ น การเผาไหม้ ของเครื่ องจักร การใช้ พาหนะของ
องค์ กร (ที่องค์ กรเป็ นเจ้ าของ) การใช้ สารเคมีในการบาบัดนา้ เสีย และระบบทาความเย็น
- การปล่ อยก๊ าซเรื อนกระจกทางอ้ อม เช่ น การซื ้อไฟฟ้ามาใช้ ในการดาเนินธุรกิจ
• ระบุวิธีการบริ หารจัดการเพื่อลดการปล่ อยก๊ าซเรื อนกระจก รวมทั้งอาจแสดงผลลัพธ์ ที่
เกิดขึน้ ในปี ที่ผ่านมา และเปรี ยบเทียบกับข้ อมูลในปี ก่ อนหน้ า
• ระบุปริ มาณการปล่ อยก๊ าซเรื อนกระจกทั้งทางตรงและทางอ้ อม รวมทั้งผลรวมปริ มาณ
การปล่ อยก๊ าซเรื อนกระจกของทั้งองค์ กร โดยเปรี ยบเทียบกับข้ อมูลในปี ก่ อนหน้ า (ถ้ ามี)
• ระบุเป้าหมาย แนวทาง และกลยุทธ์ เพื่อลดปั ญหาก๊ าซเรื อนกระจกจากธุรกิจในอนาคต

- 32 เพื่อให้ เกิดความเชื่ อมั่นต่ อข้ อมูลการปล่ อยก๊ าซเรื อนกระจกที่เปิ ดเผย ให้ บริ ษัทระบุมาตรฐาน
ที่ใช้ ในการคานวณ และผู้ทวนสอบ/ผู้ที่ให้ การรั บรองข้ อมูลก๊ าซเรื อนกระจก เช่ น บริ ษัทได้ ประเมิน
ตามแนวทางขององค์ การบริ หารจัดการก๊ าซเรื อนกระจก (อบก.) และทวนสอบข้ อมูลดังกล่ าว
โดยระบุชื่อผู้ทวนสอบที่บริ ษัทเห็นว่ ามีผลงานเป็ นที่ยอมรั บอย่ างแพร่ หลายในระดับสากลที่บริ ษัท
ใช้ บริ การ
ทั้งนี ้ หากเป็ นการทวนสอบโดยผู้ที่ไม่ ได้ อยู่ในรายชื่ อที่ขึน้ ทะเบียนกับ อบก. จะต้ องกระทา
โดยผู้ทวนสอบที่บริ ษัทพิจารณาว่ ามีความเหมาะสมและมีความน่ าเชื่ อถือเพียงพอ เช่ น
เป็ นผู้ทวนสอบซึ่ งมีผลงานเป็ นที่ยอมรั บอย่ างแพร่ หลายในประเทศอันเป็ นที่ตั้งของบริ ษัทนั้น
เป็ นผู้ทวนสอบที่มีมาตรฐานการปฏิบัติงานในระดับสากล เป็ นผู้ทวนสอบที่มีเครื อข่ ายกว้ างขวาง
ในระดับสากล (international firm)
บริ ษัทสามารถศึกษาแนวทางการประเมินคาร์ บอนฟุตพริ ้นท์ ขององค์ กร และแนวทางการทวน
สอบ ตลอดจนรายชื่ อผู้ทวนสอบได้ จากองค์ การบริ หารจัดการก๊ าซเรื อนกระจก (อบก.) ได้ ที่
www.tgo.or.th หรื อ http://thaicarbonlabel.tgo.or.th/verifier/organization/organization.pnc
ตัวอย่ างเช่ น
บริ ษัทให้ ความสาคัญกับการจัดการเพื่อลดปั ญหาก๊ าซเรื อนกระจก โดยพบว่ ากิจกรรมของ
ธุรกิจที่มีปริ มาณการปล่ อยก๊ าซเรื อนกระจกมากที่สุด คือ การใช้ ไฟฟ้าจากเครื่ องปรั บอากาศใน
สานักงาน และการใช้ นา้ มันเชื ้อเพลิงจากยานพาหนะขององค์ กร บริ ษัทจึ งมีมาตรการบารุ งรั กษา
เครื่ องปรั บอากาศตามแผนอนุรักษ์ พลังงานอย่ างต่ อเนื่องและมีแผนที่จะเปลี่ยนรถยนต์ องค์ กรเป็ น
แบบไฮบริ ดทั้งหมดภายในปี ......
ในปี ........บริ ษัทมีปริ มาณการปล่ อยก๊ าซเรื อนกระจกทางตรง........ตัน (หรื อกิโลกรั ม)
คาร์ บอนไดออกไซด์ เทียบเท่ า และปริ มาณการปล่ อยก๊ าซเรื อนกระจกทางอ้ อม..... ตัน (หรื อ
กิโลกรั ม) คาร์ บอนไดออกไซด์ เทียบเท่ า รวม................ตัน (หรื อกิโลกรั ม) คาร์ บอนไดออกไซด์
เทียบเท่ า ลดลงจากปี ก่ อน..........ตัน (หรื อกิโลกรั ม) คาร์ บอนไดออกไซด์ เทียบเท่ าต่ อปี หรื อลดลง
ร้ อยละ......... โดยผู้ทวนสอบ คือ ......
3.4 กำรจัดกำรควำมยั่งยืนในมิติสังคม
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
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กลยุทธ์การดาเนินธุรกิจทั้งในระยะสั้นและ/หรื อระยะยาว เพื่อให้ผลู ้ งทุนสามารถเปรี ยบเทียบและติดตาม
ผลการดาเนินงานได้
กรณี ที่บริ ษทั มีการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบตั ิและ/หรื อเป้าหมายที่เกี่ยวกับ
การจัดการด้านสังคมในรอบปี ที่ผา่ นมา ให้ระบุสาระสาคัญของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยสังเขปตามที่
บริ ษทั เห็นว่าเหมาะสม เพื่อให้ผลู ้ งทุนทราบว่าบริ ษทั มีพฒั นาการในการจัดการด้านความยัง่ ยืนในมิติสังคม
อย่างต่อเนื่อง
คาแนะนา หรือคาอธิบายเพิม่ เติม
โดยที่เรื่ องสิ ทธิ มนุษยชนเป็ นพืน้ ฐานสาคัญที่แสดงถึงการประกอบธุรกิจด้ วยความรั บผิดชอบต่ อ
สังคมของบริ ษัท ดังนั้น นโยบายและแนวปฏิบัติของบริ ษัทที่จัดให้ มีเพื่อให้ สอดคล้ องกับกฎหมาย ระเบียบ
และข้ อกาหนดที่เกี่ยวข้ อง ควรครอบคลุมในเรื่ องการเคารพสิ ทธิ มนุษยชนด้ วย ทั้งนี ้ บริ ษัทสามารถพิจารณา
จัดทานโยบายสิ ทธิ มนุษยชน โดยอย่ างน้ อยควรมีข้อมูลในเรื่ องต่ อไปนี ้
1. ในการพิจารณาจัดทานโยบาย ได้ นาแนวปฏิบัติหรื อหลักการด้ านสิ ทธิ มนุษยชนในประเทศ
หรื อระดับสากล เช่ น มาตรฐานแรงงานไทย ความรั บผิดชอบทางสังคมของธุรกิจไทย (มรท. 8001-2553) ของ
กระทรวงแรงงาน8 , The UN Guiding Principles on Business and Human Rights9, The OECD Guidelines for
Multinational Enterprises10, ILO Tripartite Declaration of Principles concerning Multinational Enterprises
and Social Policy11 เป็ นต้ น มาประกอบการจัดทานโยบาย และ นโยบายดังกล่ าวผ่ านการพิจารณาอนุมัติโดย
กระบวนการภายในของบริ ษัท
2. หากบริ ษัทมีนโยบายเน้ นการจัดการความเสี่ยงกับ stakeholders กลุ่มใดเป็ นพิเศษ หรื อไม่ ได้
จัดการความเสี่ยงกับ stakeholders กลุ่มใด ให้ อธิ บายเหตุผล

8

จัดทาโดยกรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน โดยเป็ นมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงานที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
และหลักสิ ทธิมนุษยชน เพื่อให้สถานประกอบการทุกประเภท ทุกขนาดนาไปปฏิบตั ิต่อแรงงานในสถานประกอบการของตนด้วยความ
สมัครใจ (ภาษาไทย http://tls.labour.go.th/2018/attachments/article/628/Book_Thai.pdf
ภาษาอังกฤษ http://tls.labour.go.th/2018/attachments/article/628/Book_Eng.pdf )
9
จัดทาโดยองค์การสหประชาชาติ สาหรับให้ธุรกิจทัว่ โลกใช้เป็ นแนวปฏิบตั ิในการเคารพสิ ทธิมนุษยชน
(ภาษาไทย http://library.nhrc.or.th/ulib/document/ebook/E08289/ebook.html#p=1
ภาษาอังกฤษ https://www.ohchr.org/documents/publications/GuidingprinciplesBusinesshr_eN.pdf )
10
จัดทาโดยองค์การเพื่อความร่ วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา เพื่อเป็ นแนวปฏิบตั ิในการประกอบธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม
เนื้อหาครอบคลุมประเด็นสาคัญหลายเรื่ อง รวมทั้งสิ ทธิมนุษยชน และการจ้างงานและอุตสาหกรรมสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษ
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf)
11
จัดทาโดยองค์การแรงงานระหว่างประเทศ เพื่อเป็ นแนวทางแก่บรรษัทข้ามชาติ รัฐบาล รวมถึงองค์กรนายจ้างและองค์กรลูกจ้าง
ในด้านต่าง ๆ เช่น การจ้างงาน การฝึ กอบรม สภาพการทางานและการดารงชีวิต ตลอดจนแรงงานสัมพันธ์
(ภาษาไทย https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/publication/wcms_684935.pdf
ภาษาอังกฤษ https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---multi/documents/publication/wcms_094386.pdf )
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อย่ างไร
4. บริ ษัทสามารถเปิ ดเผยสาระสาคัญของนโยบายด้ านสิ ทธิ มนุษยชน และเชื่ อมโยงข้ อมูล
ไปยังเว็บไซต์ ของบริ ษัทได้
นอกจากนั้น บริ ษัทควรดาเนินกระบวนการตรวจสอบด้ านสิ ทธิ มนุษยชนอย่ างรอบด้ าน
(Human Rights Due Diligence: HRDD) เพื่อให้ มั่นใจว่ าการดาเนินงานของบริ ษัทจะไม่ ก่อให้ เกิดการละเมิด
สิ ทธิ มนุษยชนตลอดห่ วงโซ่ คุณค่ า กระบวนการ HRDD ประกอบด้ วย การกาหนดขอบเขตในการตรวจสอบ
การระบุประเด็นด้ านสิ ทธิ มนุษยชนที่เกี่ยวข้ อง และการวิเคราะห์ ความรุ นแรงของผลกระทบและโอกาสที่
อาจเกิดขึน้ ขั้นตอนเหล่ านีเ้ ป็ นการจัดลาดับความสาคัญประเด็นความเสี่ยงด้ านสิ ทธิ มนุษยชนในองค์ กร
รวมถึงแนวทางการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบด้ านสิ ทธิ มนุษยชนให้ เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่
อาจเกิดขึน้ พร้ อมทั้งจัดทาแผนติดตามผลการดาเนินงานป้ องกันและแก้ ไขให้ มีประสิ ทธิ ภาพ นอกจากนั้น
ควรมีการจัดเตรี ยมมาตรการเยียวยาผู้ที่อาจได้ รับผลกระทบด้ านสิ ทธิ มนุษยชน
ทั้งนี ้ สามารถศึกษาข้ อมูลในเรื่ อง HRDD เพิ่มเติมจากคู่มือประเมินความเสี่ยงด้ านสิ ทธิ มนุษยชน
อย่ างรอบด้ าน (Human Rights Due Diligence Handbook) และรายการตรวจสอบ (Checklist) สาหรั บภาคธุรกิจ
จัดพิมพ์ โดยสานักงานคณะกรรมการสิ ทธิ มนุษยชนแห่ งชาติ
(ภาษาไทย http://www.salforest.com/knowledge/hrdd-handbookchecklist )
คู่มือประเมินความเสี่ยงด้ านสิ ทธิ มนุษยชนอย่ างรอบด้ าน (Human Rights Due Diligence
Handbook) และรายการตรวจสอบ Checklist ของธุรกิจการโรงแรม จัดพิมพ์ โดยสานักงานคณะกรรมการสิ ทธิ
มนุษยชนแห่ งชาติ (ภาษาไทย http://www.nhrc.or.th/getattachment/6a2f238a-346a-4889-abbb3480ecadcac2/.aspx )
ตัวอย่ างการอธิ บายนโยบายด้ านสิ ทธิ มนุษยชน
“บริ ษัทมีนโยบายด้ านสิ ทธิ มนุษยชน (ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ บริ ษัท www……) โดยยึดมั่นและ
ปฏิบัติตามหลักปฏิญญาสากลว่ าด้ วยสิ ทธิ มนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights) และหลักการ
ชีแ้ นะของสหประชาชาติว่าด้ วยธุรกิจกับสิ ทธิ มนุษยชน (The United Nations Guiding Principles on Business
and Human Rights: “UNGPs”) โดยให้ ความสาคัญต่ อการปฏิบัติด้านแรงงานและการเคารพสิ ทธิ มนุษยชน
อย่ างเป็ นธรรม เท่ าเทียม และไม่ เลือกปฏิบัติ ทั้งในด้ านการจ้ างงาน การจ่ ายค่ าตอบแทน การเลื่อนตาแหน่ ง
การฝึ กอบรมและพัฒนาพนักงาน โดยไม่ แบ่ งแยกความแตกต่ างทางเพศ อายุ สถาบันการศึกษา เชื ้อชาติ และ
ศาสนา รวมทั้งสนับสนุนการจ้ างงานแก่ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส ได้ แก่ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้พ้นโทษ เพื่อสร้ าง
โอกาส สร้ างอาชีพ และรายได้ ที่มั่นคง และเป็ นส่ วนหนึ่งของการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืน (SDGs)
ของประเทศและโลก นอกจากนั้น เพื่อให้ พนักงานและบุคลากรทุกคนเกิดความรู้ สึกผูกพันเป็ นครอบครั ว
เดียวกับองค์ กร ในปี ที่ผ่านมาคณะกรรมการบริ ษัทกาหนดให้ มีแผนพัฒนาความผูกพันของพนักงาน อีกทั้ง
กาหนดเป้าหมายคะแนนเฉลี่ยความผูกพันของพนักงานไม่ น้อยกว่ าร้ อยละ 80”
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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 )
คาแนะนา หรือคาอธิบายเพิม่ เติม
ให้ อธิ บายข้ อมูลแผนงาน ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ ด้านสั งคมและการเคารพสิ ทธิ
มนุษยชนที่เกี่ยวกับพนักงานและแรงงาน ลูกค้ า ชุมชนและสั งคมในการดาเนินธุรกิจตลอดห่ วงโซ่ คุณค่ าของ
ธุรกิจ ซึ่ งสะท้ อนถึงความสามารถของธุรกิจในการสร้ างความพึงพอใจให้ แก่ พนักงานและแรงงาน ลูกค้ า
ชุมชนและสังคม อีกทั้งควรแสดงข้ อมูลที่ทาให้ เห็นถึงแผนการบรรเทาความเสี่ยงจากข้ อพิพาทที่เกี่ยวกับ
พนักงานและแรงงาน ลูกค้ า ชุมชนและสังคม (ถ้ ามี)
ตัวอย่ างการเปิ ดเผยข้ อมูลด้ านสังคม
(1) พนักงานและแรงงาน
การปฏิบัติต่อพนักงานและแรงงานโดยคานึงถึงสิ ทธิ มนุษยชน อาจประกอบด้ วย
การจ้ างงานและการจ่ ายค่ าตอบแทนอย่ างเป็ นธรรม การฝึ กอบรมและพัฒนาพนักงาน การพัฒนาความผูกพัน
และความพึงพอใจของพนักงาน การจัดการด้ านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อม
ในการทางาน เป็ นต้ น รวมทั้งแสดงให้ เห็นถึงความพยายามในการลดความเสี่ยงในประเด็นข้ อพิพาท
ที่เกี่ยวกับพนักงานและแรงงาน เพื่อรั กษาความสามารถในการแข่ งขัน ดึงดูดให้ ผ้ มู ีศักยภาพสนใจมาร่ วมงาน
พัฒนาความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์ กร
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บริ ษัทปฏิ บัติตามหลักสิ ทธิ มนุษยชนตั้งแต่ การจ้ างงานจนถึงการดูแลพนักงานและบุคลากร
เพื่อให้ พนักงานและบุคลากรทุกคนเกิดความรู้ สึกผูกพันเป็ นครอบครั วเดียวกับองค์ กร โดยในปี ..........บริ ษัทมีการ
ดาเนินงานด้ านพนักงานที่สาคัญ ดังนี ้
การจ้ างงาน
รายละเอียด
จานวนพนักงาน (คน)
ชาย
หญิง
พนักงานประจา
พนักงานผู้พิการ
รวม
การฝึ กอบรมพนักงาน
ในปี ...........บริ ษัทจั ดหลั กสู ตรอบรมพนักงานเพื่ อเพิ่ ม ทั กษะและศักยภาพในการทางาน
แก่ พนักงานจานวน...........หลักสู ตร โดยมี จานวนชั่ วโมงอบรมหรื อกิ จกรรมพัฒนาความรู้ เฉลี่ยของพนั กงาน
.............ชั่วโมงต่ อคนต่ อปี จากเป้าหมาย...................ชั่วโมงต่ อคนต่ อปี
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการทางาน
ในปี ............บริ ษัทพัฒนาและปรั บปรุ งประสิ ทธิ ภาพการดาเนินงานด้ านความปลอดภัยอย่ าง
ต่ อเนื่องเพื่อลดความเสี่ยงจากการเจ็บป่ วย บาดเจ็บ หรื อเสียชีวิต และดูแลคุณภาพชีวิตของพนักงานหรื อลูกจ้ าง
อย่ างเหมาะสม โดยมีการดาเนินงานที่สาคัญ ดังนี.้ .............(โปรดระบุแนวทางการดาเนินงาน) ในปี ..............
ไม่ พบกรณี การบาดเจ็บจากการทางานถึงขั้นหยุดงาน (กรณี ไม่ พบเหตุการณ์ การบาดเจ็บจากการทางาน) หรื อ
พบกรณี การบาดเจ็บจากการทางานจานวน...........ครั้ ง (กรณี พบเหตุการณ์ การบาดเจ็บจากการทางาน) ทั้งนี ้
บริ ษทั ได้ มีมาตรการป้องกันอุบัติเหตุดังกล่ าวแล้ ว คือ............(โปรดระบุมาตรการ)
ความผูกพันของพนักงาน
ในปี ..............บริ ษัทมีแผนการพัฒนาความผูกพันของพนักงาน ดังนี.้ ...........ในปี ............
มีพนักงานลาออกจากงานโดยสมัครใจ (Turn over rate) ร้ อยละ................. มีอัตรา(ลดลง/เพิ่มขึน้ )ร้ อยละ..........
จากปี ก่ อน และมีผลประเมินความผูกพันของพนักงานต่ อองค์ กรเท่ ากับ............ จากเป้าหมายเท่ ากับ...................
(2) ลูกค้ า
การปฏิบัติต่อลูกค้ า อาจประกอบด้ วยการพัฒนาความพึงพอใจของลูกค้ า การสื่ อสาร
ผลกระทบจากสิ นค้ าหรื อบริ การต่ อลูกค้ า และการรั กษาข้ อมูลส่ วนบุคคลของลูกค้ า รวมทั้งแสดงให้ เห็นถึง
ความพยายามในการส่ งมอบสิ นค้ าและ/หรื อบริ การที่สามารถยกระดับความพึงพอใจและความไว้ วางใจจากลูกค้ า
ตัวอย่ างเช่ น
บริ ษทั พัฒนาสิ นค้ าและบริ การอย่างต่ อเนื่องเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้ าด้ วย
ความรั บผิดชอบ ซื่ อสัตย์ และมีจริ ยธรรม โดยในปี ................บริ ษัทได้ รับความพึงพอใจจากลูกค้ าในระดับ
...................และมีข้อร้ องเรี ยนจากลูกค้ าในเรื่ องสาคัญ จานวน....................กรณี ได้ แก่ ............................
โดยบริ ษัทได้ ดาเนินการจัดการข้อร้ องเรี ยนดังกล่ าวแล้ ว (กรณี มีข้อร้ องเรี ยนจากลูกค้ า)
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การปฏิบัติต่อชุมชน/สังคม อาจประกอบด้ วยการลดผลกระทบจากการดาเนินงานที่มีต่อชุมชน
และสังคม การมีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุมชน/สังคมอย่ างเหมาะสม ซึ่ งแสดงให้ เห็นถึงความพยายามในการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมอย่ างยั่งยืน
ตัวอย่ างเช่ น
บริ ษทั ดาเนินธุรกิจด้ วยความรั บผิดชอบต่ อชุมชนและสังคม โดยให้ ความสาคัญกับการ
ลดผลกระทบสิ่ งแวดล้ อมและหลีกเลี่ยงการดาเนินงานที่อาจสร้ างผลกระทบเชิ งลบต่ อคุณภาพชีวิตของชุมชน
รอบสถานประกอบการ ในปี .......ไม่ พบข้ อร้ องเรี ยนจากชุมชนในประเด็นด้ านสังคมหรื อสิ่ งแวดล้อม (กรณี ไม่ มี
ข้ อร้ องเรี ยนจากชุมชน) หรื อ พบข้ อร้ องเรี ยนจากชุมชน...........กรณี (กรณี มีข้อร้ องเรี ยนจากชุมชน) ในเรื่ อง
ดังนี.้ ............ (โปรดสรุ ปประเด็นจากข้ อร้ องเรี ยน) ทั้งนี ้ บริ ษทั ได้ มีการจัดการประเด็นดังกล่ าวพร้ อมมาตรการ
ป้องกันเรี ยบร้ อยแล้ ว
นอกจากนี ้ บริ ษัทยังมีส่วนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมกับชุมชน
โดยในปี ...........บริ ษทั ได้ มีกิจกรรมร่ วมกับชุมชนดังนี.้ .................(โปรดระบุกิจกรรมเพื่อสังคม เช่ น การฝึ กอาชีพ
การให้ ทุนการศึกษา เป็ นต้ น)

รูปแบบกำรเปิ 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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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
คาแนะนา หรือคาอธิบายเพิม่ เติม
บริ ษัทสามารถศึกษาข้ อแนะนาและตัวอย่ างการเปิ ดเผยการวิเคราะห์ และคาอธิ บายของฝ่ ายจัดการ
เพิ่มเติมตามภาคผนวก 7 และ 8
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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
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
เพิ่มเติมให้ระบุดว้ 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
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อนึ่ง หากบริ ษทั ประสงค์จะเปิ ดเผยหรื อเผยแพร่ ขอ้ มูลใด ๆ ที่เกี่ยวกับแนวโน้มหรื อ
ประมาณการผลการดาเนินงานของบริ ษทั ในเชิงตัวเลขต่อนักวิเคราะห์หรื อผูล้ งทุน บริ ษทั ต้องจัดทาและ
แสดงประมาณการดังกล่าวไว้ในเอกสารฉบับนี้ดว้ ยด้วย
คาแนะนา หรือคาอธิบายเพิม่ เติม
ให้ บริ ษัทแสดงข้ อมูล ดังต่ อไปนี ้
1. ตารางสรุ ปงบการเงิน : ให้ แสดงรายการจากงบการเงินปี ล่ าสุด และแสดงข้ อมูลเปรี ยบเทียบ
อย่ างน้ อย 3 ปี ย้ อนหลังไว้ ในตารางเดียวกัน
2. การแสดงอัตราส่ วนทางการเงิน :
2.1 บริ ษัทควรจัดทาอัตราส่ วนทางการเงินเพื่อใช้ ประกอบการอธิ บายการวิเคราะห์ และ
คาอธิ บายของฝ่ ายจัดการเพื่อความกระชับ ชัดเจน แทนการแสดงตารางอัตราส่ วนทางการเงินแยกจากคาอธิ บาย
2.2 อัตราส่ วนทางการเงินที่แสดงควรรวมถึง อัตราส่ วนสภาพคล่ อง อัตราส่ วนแสดง
ความสามารถในการหากาไร อัตราส่ วนแสดงประสิ ทธิ ภาพในการดาเนินงาน และอัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบาย
ทางการเงิน ทั้งนี ้ อัตราส่ วนที่แสดงควรเป็ นอัตราส่ วนที่สาคัญสาหรั บธุรกิจของบริ ษัท อาจจะแตกต่ างกันไป
สาหรั บธุรกิจทั่วไปได้ (อัตราส่ วนที่ใช้ เฉพาะธุรกิจ) และหากบริ ษัทเห็นว่ า การคานวณอัตราส่ วนทางการเงิน
ของบริ ษัทมีความแตกต่ างจากวิธีการคานวณที่ใช้ โดยทั่วไป บริ ษัทควรเปิ ดเผยและอธิ บายวิธีการคานวณและ
ข้ อมูลทางการเงินที่บริ ษัทนามาใช้ ในการคานวณสาหรั บอัตราส่ วนทางการเงินนั้นด้ วย
5. ข้ อมูลทั่วไปและข้ อมูลสำคัญอื่น
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 อมูลสำคัญอื่น
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

- 41 5.3 ข้ อพิพำททำงกฎหมำย
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 ย่อยอย่างมีนยั สาคัญ
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
คาแนะนา หรือคาอธิบายเพิม่ เติม
การเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับคดีหรื อข้ อพิพาทที่ยงั ไม่ สิ้นสุด ซึ่ งบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่ อยเป็ นคู่ความหรื อ
คู่กรณี ควรพิจารณาดังนี ้
1. คดีที่ควรเปิ ดเผย :
(1) เป็ นคดีที่จะมีผลกระทบทางด้ านลบ หมายถึงคดีที่บริ ษัทเป็ นจาเลยที่ถูกฟ้องร้ อง
เรี ยกค่ าเสียหาย โดยไม่ รวมถึงคดีที่บริ ษัทเป็ นโจทก์
(2) คดีที่มิได้ เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของธุรกิจ เช่ น บริ ษัทประกันภัยไม่
จาเป็ นต้ องเปิ ดเผยในกรณี ที่บริ ษัทถูกเรี ยกให้ ชาระค่ าเสียหายตามกรมธรรม์ เนื่องจากเป็ นการดาเนินงาน
ตามปกติของธุรกิจประกันภัยอยู่แล้ ว (เว้ นแต่ เป็ นกรณี ที่มีผลกระทบต่ อธุรกิจมาก และเป็ นข้ อพิพาทที่อยู่
ระหว่ างการดาเนินการ)
(3) คดีหรื อข้ อพิพาทที่บริ ษัทถูกฟ้องร้ องภายหลังวันสิ ้นงวดบัญชี แต่ ก่อนส่ งแบบ 56-1
One Report ที่เป็ นคดีที่มีผลกระทบต่ อบริ ษัทอย่ างมีนัยสาคัญ
2. ข้ อมูลที่ต้องเปิ ดเผย : บริ ษัทควรเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับสถานะของคดีหรื อข้ อพิพาทดังกล่ าว
เช่ น ศาลที่กาลังพิจารณาคดี วันเริ่ มคดี คู่ความ (หากเป็ นกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ อง
ให้ ระบุด้วย) มูลคดี และความคื บหน้ าของคดี ทั้งนี ้ บริ ษัทอาจจะประเมินผลกระทบในด้ านลบว่ า หากบริ ษัท
แพ้ คดี ความเสียหายดังกล่ าวจะมีผลต่ อผลการดาเนินงานหรื อการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่ อย
อย่ างไรด้ วย
5.4 ตลำดรอง
หากบริ ษทั มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศอื่นด้วย ขอให้ระบุชื่อ
ตลาดหลักทรัพย์ในประเทศอื่น และระบุวา่ ตลาดหลักทรัพย์อื่นดังกล่าวเป็ นตลาดหลักทรัพย์หลัก หรื อไม่
5.5 สถำบันกำรเงินที่ติดต่ อประจำ (เฉพาะกรณี ที่บริ ษทั ออกตราสารหนี้)
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ให้บริ ษทั อธิบายการดาเนินการหรื อการปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับ
บริ ษทั จดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) อย่างน้อยในเรื่ องดังต่อไปนี้ และในกรณี ที่บริ ษทั มิได้ปฏิบตั ิในเรื่ องใด
ให้แสดงเหตุผลประกอบ
6. นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร
ให้อธิ บายภาพรวมนโยบายและแนวปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริ ษทั
จดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) และจรรยาบรรณธุรกิจ (code of conduct) (ถ้ามี) ที่บริ ษทั กาหนดไว้เป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรเพื่อสะท้อนให้เห็นว่าทุกหน่วยงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีการดาเนินงานตามนโยบาย
และแนวปฏิบตั ิที่คณะกรรมการบริ ษทั กาหนดไว้อย่างน้อยในเรื่ องต่อไปนี้
6.1 ภำพรวมของนโยบำยและแนวปฏิบัติกำรกำกับดูแลกิจกำร12
6.1.1 นโยบายและแนวปฏิบตั ิที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ ครอบคลุมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร13 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
คาแนะนา หรือคาอธิบายเพิม่ เติม
บริ ษัทควรพิจารณาถึงความพร้ อมของบริ ษัทในเรื่ องการต่ อต้ านทุจริ ตคอร์ รัปชัน โดยอาจ
ดาเนินการแบบเต็มรู ปแบบ (ไม่ เรี ยก ไม่ รับ ไม่ จ่าย และไม่ ทาธุรกิจกับบุคคลและนิติบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับ
คอร์ รัปชัน) หรื อกาหนดรู ปแบบจากัด เช่ น การไม่ จ่ายเพื่อให้ ได้ มาซึ่ งงาน/ธุรกิจ ในลักษณะไม่ เป็ นธรรม
เป็ นต้ น

12

ในการกาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการ บริ ษทั สามารถเลือกเรื่ องที่เหมาะสมมากาหนดเป็ นนโยบาย โดยไม่จาเป็ นต้องแบ่งหมวดหมู่
ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริ ษทั จดทะเบียน ปี 2560 (CG Code)
13

ให้อธิบายนโยบายและวิธีการกาหนดค่าตอบแทน รวมทั้งโครงสร้างค่าตอบแทนแต่ละประเภทของกรรมการและผูบ้ ริ หาร เช่น
ค่าตอบแทนคงที่ หรื อค่าตอบแทนผันแปรตามปัจจัยต่าง ๆ เป็ นต้น รวมทั้งความเห็นคณะกรรมการบริ ษทั หรื อคณะอนุกรรมการ
ค่าตอบแทน (ถ้ามี) ว่าโครงสร้างดังกล่าว เหมาะสมกับความรับผิดชอบและสามารถจูงใจให้กรรมการและผูบ้ ริ หารนาพาองค์กร
ให้ดาเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว และสามารถเปรี ยบเทียบได้กบั ระดับที่ปฏิบตั ิอยูใ่ นอุตสาหกรรมหรื อไม่ อย่างไร
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บริ ษัทมีนโยบายต่ อต้ านทุจริ ตคอร์ รัปชัน รวมทั้งได้ จัดทาแนวทางการปฏิบัติเป็ นลายลักษณ์ อักษร
ที่จะไม่ เรี ยก ไม่ รับ ไม่ จ่าย และไม่ ทาธุรกิจกับบุคคลและนิติบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับคอร์ รัปชัน ซึ่ งได้ ผ่านการ
อนุมัติจากคณะกรรมการแล้ ว ทั้งนี ้ บริ ษัทได้ เข้ าร่ วมกับโครงการแนวร่ วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ
ต่ อต้ านการทุจริ ต (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC) ด้ วย
6.2 จรรยำบรรณธุรกิจ (ถ้ ำมี)
กรณี ที่บริ ษทั มีการจัดทาจรรยาบรรณธุรกิจให้อธิบายความเชื่อมโยงของแนวปฏิบตั ิ
กับวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรื อกลยุทธ์ที่นาไปสู่ การสร้างคุณค่าในองค์กร (values) พร้อมอธิ บาย
กระบวนการที่สนับสนุนให้คณะกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั มีการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณธุรกิจ
เพื่อสร้างให้เกิดเป็ นวัฒนธรรมองค์กร
ทั้งนี้ ให้นาข้อมูลของนโยบาย แนวปฏิบตั ิดา้ นการกากับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ
ทั้งฉบับไปเปิ ดเผยในเอกสารแนบ เพื่อให้ผลู ้ งทุนเข้าใจและสามารถใช้เป็ นแนวทางในการติดตามทิศทางการ
ดาเนินธุรกิจต่อไป
6.3 กำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำกำรที่สำคัญของนโยบำย แนวปฏิบัติ และระบบกำรกำกับ
ดูแลกิจกำรในรอบปี ที่ผ่ำนมำ
6.3.1 ให้อธิบายข้อมูลการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญเกี่ยวกับการทบทวนนโยบาย
แนวปฏิบตั ิ และระบบการกากับดูแลกิจการ หรื อกฎบัตรคณะกรรมการในรอบปี ที่ผา่ นมา เพื่อแสดงว่าบริ ษทั
ได้มีการปรับปรุ งนโยบาย แนวปฏิบตั ิ และระบบการกากับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพการ
กากับดูแลและแสดงให้เห็นว่ามีการยกระดับมาตรฐานการกากับดูแลกิจการของบริ ษทั ที่สอดคล้องกับหลักการ
กากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริ ษทั จดทะเบียนปี 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
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พนักงำนและอื่น ๆ
7.1 โครงสร้ ำงกำรกำกับดูแลกิจกำร
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
ตัวอย่ างการเปิ ดเผยแผนภาพโครงสร้ างการกากับดูแลกิจการ
ณ วันที่ (ณ วันสิ ้นงวดปี บัญชี) (หากภายหลังวันสิ ้นงวดปี บัญชี บริ ษัทมีการปรั บเปลี่ยนโครงสร้ าง
การบริ หารจัดการอย่ างมีนัยสาคัญ ก็ควรจะเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่ าวเพิ่มเติมด้ วย)
Board
Audit Committee

CG Committee

Nomination and
Remuneration Committee

Risk Committee*
Company Secretary

Internal Audit

CEO

Compliance Function

บริ หารจัดการ

Risk Function

Management Teams
Operation I

Operation II

Operation III

Operation IV

Operation V

* บริ ษัทสามารถจัดตั้งคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงในระดับคณะกรรมการชุดย่ อยหรื อระดับจัดการก็ได้

- 45 คาแนะนา หรือคาอธิบายเพิม่ เติม
ให้ บริ ษัทเปิ ดเผยชื่ อและตาแหน่ งของผู้บริ หารซึ่ งต้ องสอดคล้ องกับข้ อมูลตามโครงสร้ าง
การบริ หารจัดการของบริ ษัท (organization chart) โดยให้ ระบุให้ ชัดเจนว่ า บุคคลใดคือผู้ที่ดารงตาแหน่ ง
ผู้บริ หารสูงสุด ทั้งนี ้ หากบริ ษัทต้ องการเปิ ดเผยรายชื่ อผู้บริ หารเกินกว่ านิยามตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กาหนด บริ ษัทควรระบุข้อมูลให้ ทราบว่ า ผู้บริ หารรายใดไม่ ได้ เป็ นผู้บริ หารตามนิยามดังกล่ าวด้ วย และหาก
บริ ษัทมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรื อผู้บริ หารหลังวันสิ ้นงวดบัญชีประจาปี แต่ ก่อนส่ งแบบ 56-1 One Report
บริ ษัทควรเปิ ดเผยข้ อมูลการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรื อผู้บริ หารดังกล่ าวเพิ่มเติมในแบบ 56-1 One Report ด้ วย
7.2 ข้ อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมกำร
ให้อธิ บายองค์ประกอบและข้อมูลพื้นฐานของคณะกรรมการที่สะท้อนถึงคุณสมบัติ
ความสามารถ ความเป็ นอิสระ และความหลากหลายด้านทักษะความชานาญ เพศ และอายุของคณะกรรมการ
เพื่อให้ผลู ้ งทุนสามารถนาข้อมูลไปวิเคราะห์ถึงองค์ประกอบ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ และความเหมาะสม
ของคณะกรรมการที่สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจทั้งในมิติความโปร่ งใส การตรวจสอบและถ่วงดุล
และประสิ ทธิภาพของการกากับดูแลกิจการ โดยให้บริ ษทั อธิ บายข้อมูลดังนี้
7.2.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริ ษทั พร้อมแสดงจานวนกรรมการทั้งหมด
สัดส่ วนของกรรมการอิสระต่อกรรมการทั้งหมด และสัดส่ วนของกรรมการที่ไม่ใช่ผบู ้ ริ หารต่อกรรมการทั้งหมด
คาแนะนา หรือคาอธิบายเพิม่ เติม
กรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัทควรปฏิบัติหน้ าที่เพื่อประโยชน์ ของบริ ษัทและผู้ถือหุ้น
โดยมีโครงสร้ างการบริ หารที่ชัดเจน ถ่ วงดุล และสามารถตรวจสอบได้ โดย
1. คณะกรรมการเข้ าใจบทบาทหน้ าที่ และความรั บผิดชอบที่มีต่อผู้ถือหุ้ น และแสดงได้ ว่า
จะสามารถปฏิบัติหน้ าที่ได้
2. โครงสร้ างคณะกรรมการและการจัดการ ต้ องมีการตรวจสอบและถ่ วงดุลกันอย่ างเพียงพอ โดย
ก. มีกรรมการอิสระอย่ างน้ อยหนึ่งในสามของจานวนกรรมการทั้งหมด แต่ ไม่ น้อยกว่ าสามคน
ข. มีคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ซึ่ งประกอบด้ วย กรรมการตรวจสอบ
อย่ างน้ อย 3 คน ที่มีความเป็ นอิ สระ โดยมีหน้ าที่ในลักษณะเดียวกับที่กาหนดในข้ อบังคับตลาดหลักทรั พย์ ฯ
และมีความรู้และประสบการณ์ ที่จะสอบทานความน่ าเชื่อถือของงบการเงินอย่ างน้ อย 1 คน รวมทั้งทาหน้ าที่อื่น
ในฐานะกรรมการตรวจสอบได้ (สามารถ download หน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบได้ จาก www.set.or.th)
ค. มีการมอบอานาจระหว่ างคณะกรรมการ และฝ่ ายจัดการที่ชัดเจน
7.2.2 ข้อมูลคณะกรรมการและผูม้ ีอานาจควบคุมบริ ษทั รายบุคคล โดยให้ระบุชื่อ
ประธานกรรมการ รายชื่อของกรรมการ และผูม้ ีอานาจควบคุมบริ ษทั (ถ้ามี) ทั้งนี้ หากกรรมการรายใดเป็ น
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ หรื อกรรมการในชุดอื่นใดของบริ ษทั ให้ระบุให้ชดั เจน

- 46 ในกรณี ที่ ประธานกรรมการและผูจ้ ดั การ14 เป็ นบุคคลเดียวกัน15 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
ในกรณี ที่บริ ษทั ได้กาหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการไว้ในกฎบัตร
คณะกรรมการ (board charter) ให้สรุ ปรายละเอียดสาคัญของกฎบัตรคณะกรรมการที่สาคัญ และให้นาข้อมูล
ทั้งฉบับไปเปิ ดเผยในเอกสารแนบ

14

ผูจ้ ดั การหมายความรวมถึงผูด้ ารงตาแหน่งเทียบเท่าที่เรี ยกชื่ออย่างอื่นด้วย
ประธานกรรมการและผูจ้ ดั การอาจเป็ นบุคคลเดียวกันได้จนกว่าข้อกาหนดเกี่ยวกับการแยกบุคคลที่ดารงตาแหน่งประธานออกจากบุคคล
ที่ดารงตาแหน่งผูจ้ ดั การจะมีผลใช้บงั คับ
15

- 47 ตัวอย่ างการเปิ ดเผยขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการ
ตามข้ อบังคับบริ ษัท คณะกรรมการมีอานาจหน้ าที่ตัดสิ นใจและดูแลการดาเนินงานของบริ ษัท
เว้ นแต่ เรื่ องดังต่ อไปนี ้ ซึ่ งคณะกรรมการต้ องได้ รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่ อนดาเนินการ
(1) เรื่ องที่กฎหมายกาหนดให้ ต้องได้ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้ น (2) การทารายการที่เกี่ยวโยงกันที่มีมูลค่ าเกินกว่ า
................. และ (3) การซื ้อหรื อขายสิ นทรั พย์ สาคัญที่มีมูลค่ าเกินกว่ า................... เป็ นต้ น
7.3 ข้ อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมกำรชุดย่ 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 และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิ นของกรรมการรายดังกล่าวด้วย
คาแนะนา หรือคาอธิบายเพิม่ เติม
1. โครงสร้ างคณะกรรมการและการจัดการ ต้ องมีการตรวจสอบและถ่ วงดุลกันอย่ างเพียงพอ
โดยนอกจากต้ องมีคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) และมีการมอบอานาจระหว่ างคณะกรรมการ
และฝ่ ายจัดการที่ชัดเจน โดย
ก. จัดทาเป็ นลายลักษณ์ อักษร หรื อบันทึ กเป็ นมติคณะกรรมการในรายงานการประชุม
อย่ างชัดเจน
ข. ระบุขอบเขตอานาจหน้ าที่ของผู้รับมอบอย่ างชัดเจน
- ขอบเขตดังกล่ าวต้ องไม่ รวมถึง การอนุมัติให้ ทารายการที่ผ้ รู ั บมอบอานาจหรื อบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ ง มีส่วนได้ เสียหรื อมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
- ในการระบุขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการแต่ ละชุด โดยเฉพาะคณะกรรมการ
บริ หารและประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ควรระบุให้ ชัดเจนถึงอานาจอนุมัติ เช่ น ลักษณะรายการที่ได้ รับมอบ
อานาจและวงเงินที่สามารถอนุมัติของแต่ ละรายการด้ วย ทั้งนี ้ ไม่ ควรระบุขอบเขตที่กว้ างเกินไป เช่ น กรรมการ
มีอานาจหน้ าที่ปฏิบัติให้ เป็ นไปตามกฎหมาย ข้ อบังคับบริ ษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้ น

- 48 ทั้ งนี ้ ในการอธิ บายโครงสร้ างคณะกรรมการชุดย่ อยของบริ ษัท อาจจะระบุองค์ ประกอบ
วาระการดารงตาแหน่ ง จานวนครั้ งการประชุ มด้ วยก็ได้
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ : ปั จจุบันตลาดหลักทรั พย์ ฯ กาหนดให้ กรรมการตรวจสอบ
ต้ องจัดทารายงานการกากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบอยู่แล้ ว ดังนั้น เพื่อความสะดวกของ
ผู้ลงทุนที่จะสามารถดูข้อมูลของบริ ษัทได้ จากแหล่ งเดียว จึ งกาหนดเพิ่มให้ บริ ษัทเปิ ดเผยรายงานดังกล่ าว
ไว้ ในเอกสารแนบ
7.4 ข้ อมูลเกี่ยวกับผู้บริหำร
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 ดังกล่าวมีนัยสาคัญเมื่อเทียบกับขนาดของ holding company ด้วย
หากในระหว่างปี หรื อภายหลังวันสิ้ นงวดปี บัญชีมีการเปลี่ยนแปลงผูบ้ ริ หาร
ควรเปิ ดเผยข้อมูลเพิ่มเพื่อแสดงให้ผลู ้ งทุนเห็นว่าบริ ษทั มีการวางบุคคลากรตามตาแหน่งสาคัญได้อย่าง
เหมาะสมและครบถ้วนตามผังองค์กร ทั้งนี้ ข้อมูลความรู ้ความชานาญ ทักษะ ประสบการณ์ของผูบ้ ริ หาร
สามารถนาไปเปิ 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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ณ วันที่ (ณ วันสิ ้นงวดปี บัญชี) (หากภายหลังวันสิ ้นงวดปี บัญชี บริ ษัทมีการปรั บเปลี่ยนโครงสร้ าง
การบริ หารจัดการอย่ างมีนัยสาคัญ ก็ควรจะเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่ าวเพิ่มเติมด้ วย)
กรรมการผู้จัดการ

รองกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ าย.......
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
การตลาดและลูกค้ า 



รองกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ าย.........



ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
.............



ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
.............




ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
.............



ผู้อานวยการ
ฝ่ าย.........

ผู้อานวยการ
ฝ่ าย.........

ผู้อานวยการ
ฝ่ าย.........

ผู้อานวยการ
ฝ่ าย.........

ผู้อานวยการ
ฝ่ าย.........

ผู้อานวยการ
ฝ่ าย.........

ผู้อานวยการ
ฝ่ าย.........

ผู้อานวยการ
ฝ่ ายบัญชีและการเงิน

 -  คือผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการกาหนดบทนิ ยามในประกาศ

เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
คาแนะนา หรือคาอธิบายเพิม่ เติม
ให้ บริ ษัทเปิ ดเผยชื่ อและตาแหน่ งของผู้บริ หารซึ่ งต้ องสอดคล้ องกับข้ อมูลตามโครงสร้ างการบริ หาร
จัดการของบริ ษัท (organization chart) ทั้งนี ้ หากบริ ษัทต้ องการเปิ ดเผยรายชื่ อผู้บริ หารเกินกว่ านิยามตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด บริ ษัทควรระบุข้อมูลให้ ทราบว่ า ผู้บริ หารรายใดไม่ ได้ เป็ นผู้บริ หารตามนิยามดังกล่ าว
ด้ วย และหากบริ ษัทมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรื อผู้บริ หารหลังวันสิ ้นงวดบัญชีประจาปี แต่ ก่อนส่ งแบบ 56-1
One Report บริ ษัทควรเปิ ดเผยข้ อมูลการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรื อผู้บริ หารดังกล่ าวเพิ่มเติมในแบบ 56-1
One Report ด้ วย
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ณ วันที่ (วันสิ ้นงวดปี บัญชี) บริ ษัทมีผ้ บู ริ หารจานวน 8 ท่ าน ดังนี ้
รายชื่อผู้บริหาร
ตาแหน่ ง
1. นาย......
กรรมการผู้จัดการ
2. นาย.....
รองกรรมการผู้จัดการ - ฝ่ าย..........
3. นาย.....
รองกรรมการผู้จัดการ - ฝ่ าย..........
4. นาย.....
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
..........
.............
8. นาง........
ผู้อานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน
ทั้งนี ้ หากภายหลังวันสิ ้นงวดปี บัญชี บริ ษัทมีการปรั บเปลี่ยนผู้บริ หาร ก็ควรจะเปิ ดเผยชื่ อผู้บริ หารที่เข้ าใหม่ /
ลาออก พร้ อมทั้งระบุวันที่ด้วย
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
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บริ ษัทอาจเปิ ดเผยนโยบายในการกาหนดค่ าตอบแทนผู้บริ หารระดับสูงในลักษณะที่เปรี ยบเทียบได้
กับอุตสาหกรรม ประสบการณ์ ภาระหน้ าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรั บผิดชอบ และคณะกรรมการบริ ษัท
เป็ นผู้อนุมัติค่าตอบแทนผู้บริ หารระดับสูง
(1) ค่ าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
ค่ าตอบแทนผู้บริ หาร
ในปี XXXX บริ ษัทได้ จ่ายค่ าตอบแทนประกอบด้ วย เงินเดือนและโบนัส ให้ กับผู้บริ หารจานวน
… ราย รวมทั้งสิ ้น xx.xx ล้ านบาท
(2) ค่ าตอบแทนอื่ น
ค่ าตอบแทนอื่ นของผู้บริ หาร
- เงินกองทุนสารองเลีย้ งชีพ
บริ ษัทได้ จัดให้ มีกองทุนสารองเลีย้ งชีพให้ แก่ ผ้ บู ริ หารโดยบริ ษัทได้ สมทบในอัตราส่ วน
ร้ อยละ xx ของเงินเดือน โดยในปี ...........บริ ษัทได้ จ่ายเงินสมทบกองทุนสารองเลีย้ งชีพสาหรั บผู้บริ หาร xx ราย
รวมทั้งสิ ้น x.xx ล้ านบาท
- โครงการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื ้อหุ้ นสามัญต่ อผู้บริ หารและพนักงาน (ESOP)
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่................ได้ อนุมัติให้ เสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
ที่จะซื ้อหุ้ นสามัญให้ แก่ ผ้ บู ริ หารและพนักงาน (ESOP) จานวน................หน่ วย เพื่อ (เช่ น ให้ ผ้ บู ริ หารและ
พนักงานมีส่วนร่ วมเป็ นเจ้ าของบริ ษัท) โดยมีหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดสรร ดังนี ้
ทั้งนี ้ ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื ้อหุ้นสามัญดังกล่ าวมีอัตราการใช้ สิทธิ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ต่อ
หุ้นสามัญของบริ ษัท และมีราคาการใช้ สิทธิ ซื้อหุ้น
บาท
โดยผู้บริ หารของบริ ษัทจานวน
ราย ได้ รับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื ้อหุ้นบริ ษัท คิดเป็ น
สัดส่ วนร้ อยละ
เมื่อเทียบกับใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื ้อหุ้นบริ ษัทของทั้งโครงการ
- โครงการร่ วมลงทุนระหว่ างนายจ้ างและลูกจ้ าง (EJIP)
บริ ษัทได้ จัดให้ มีโครงการร่ วมลงทุนระหว่ างนายจ้ างและลูกจ้ าง (EJIP) เพื่อเป็ นแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานและร่ วมทางานกับบริ ษัทในระยะยาว โดยมีระยะเวลาของโครงการ
ปี สิ น้ สุดวันที่...............
ผู้บริ หารที่สามารถเข้ าร่ วมโครงการ EJIP ได้ จะต้ องมีอายุงานไม่ น้อยกว่ า
ปี และมีการปฏิบัติงาน
ที่ดี โดยบริ ษัทจะหั กเงินเดือนผู้บริ หารร้ อยละ xx และบริ ษัทได้ จ่ายเงินสมทบอีกในอัตราร้ อยละ
ของ
เงินเดือนผู้บริ หารเช่ นกัน ในปี
มีผ้ บู ริ หารเข้ าร่ วมโครงการจานวน
ราย บริ ษัทได้ จ่ายเงินสมทบ
ทั้งสิ ้น
ล้ านบาท
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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
คาแนะนา หรือคาอธิบายเพิม่ เติม
การเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับการจัดให้ มีกองทุนสารองเลีย้ งชีพนั้นให้ ระบุสัดส่ วนของจานวน
พนักงานที่เข้ าร่ วมกองทุนสารองเลีย้ งชีพเมื่อเทียบกับจานวนพนักงานทั้งหมด ทั้งนี ้ ให้ รวมถึงบริ ษัทย่ อยใน
ประเทศไทยด้ วย
ตัวอย่ าง
ชื่ อบริ ษัท/บริ ษัทย่ อย

มี/ไม่ มี PVD

จานวนพนักงานที่
เข้ าร่ วม PVD (คน)

สัดส่ วนพนักงานเข้ าร่ วม PVD/
พนักงานทั้งหมด (%)

บริ ษัท .................
นอกจากนี ้ บริ ษัทควรเปิ ดเผยนโยบายในการเลือกผู้จัดการกองทุนสารองเลีย้ งชีพที่สะท้ อนให้ เห็น
ถึงการให้ ความสาคัญกับการจัดการเงินลงทุน โดยสามารถเลือกปฏิบัติได้ ตามแนวทาง ดังนี ้
แนวทางที่ 1 : บริ ษัทมีนโยบายสนับสนุนให้ คณะกรรมการกองทุนสารองเลีย้ งชีพของบริ ษัท
คัดเลือกผู้จัดการกองทุนที่รับปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุนสาหรั บผู้ลงทุนสถาบัน (Investment
Governance Code: “I Code”) และเป็ นผู้จัดการกองทุนที่บริ หารการลงทุนอย่ างรั บผิดชอบโดยคานึงถึงปั จจัย
สิ่ งแวดล้ อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social, and Governance: “ESG”) มีการปฏิบัติตาม
หลักธรรมาภิบาลการลงทุนเป็ นอย่ างดี และเปิ ดเผยแนวทางการคัดเลือกผู้จัดการกองทุนให้ สมาชิ กทราบ
อันจะนาไปสู่ การบริ หารการลงทุนที่คานึ งถึงประโยชน์ สูงสุดของสมาชิ กกองทุนสารองเลีย้ งชีพของบริ ษัท
ในระยะยาว
แนวทางที่ 2 : บริ ษัทมีนโยบายสนับสนุนให้ คณะกรรมการกองทุนสารองเลีย้ งชีพของบริ ษัท
รั บปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุนสาหรั บผู้ลงทุนสถาบัน (Investment Governance Code: “I Code”)
และเนื่องจากกองทุนสารองเลีย้ งชีพถือเป็ นกองทุนการออมเพื่อการเกษียณอายุของพนักงาน บริ ษัทจึ ง
สนับสนุนให้ คณะกรรมการกองทุนสารองเลีย้ งชีพคัดเลือกผู้จัดการกองทุนที่รับปฏิ บัติตาม I Code และ/หรื อ
บริ หารการลงทุนอย่ างรั บผิดชอบโดยคานึงถึงปั จจัยสิ่ งแวดล้ อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental,
Social, and Governance: “ESG”) มีการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุนเป็ นอย่ างดี เนื่องจากเป็ น
แนวทางการลงทุนที่นาไปสู่ประโยชน์ ที่ดีที่สุดของสมาชิ กกองทุนซึ่ งก็คือพนักงานของบริ ษัทในระยะยาวได้
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บริ ษัทมีพนักงานทั้งหมด
คน โดยในปี
บริ ษทั ได้ จ่ายผลตอบแทนให้ แก่ พนักงาน
จานวนทั้งสิ ้น xx ล้ านบาท ซึ่ งผลตอบแทน ได้ แก่ เงินเดือน ค่ าล่ วงเวลา เงินช่ วยเหลือค่ าครองชีพ เงินโบนัส
เงินช่ วยเหลือพิเศษ เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสารองเลีย้ งชีพ เป็ นต้ น นอกจากนี ้ บริ ษัทย่ อย
ได้ จ่ายค่ าตอบแทนให้ แก่ พนักงานในลักษณะเดียวกันกับบริ ษัทรวม
บาท
จานวนพนักงานและผลตอบแทน
ปี .............................

บริ ษัท/สายงาน/
บริ ษัท/สายงาน/
บริ ษัท/สายงาน/
ธุรกิจ/บริ ษัทย่ อย...... ธุรกิจ/บริ ษัทย่ อย...... ธุรกิจ/บริ ษัทย่ อย......

พนักงานปฏิบัติการ/บริ การ (คน)
พนักงานบริ หาร (คน)
พนักงานในสานักงานใหญ่ (คน)
รวม (คน)
ค่ าตอบแทนพนักงาน (ล้ านบาท)
7.6 ข้ อมูลสำคัญอื่น 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)
ตัวอย่ างการเปิ ดเผยข้ อมูลเลขานุการบริ ษัท
คณะกรรมการบริ ษัทได้ มีมติแต่ งตั้งให้ .....(ชื่ อ นามสกุล)......... ดารงตาแหน่ งเป็ นเลขานุการบริ ษัท
ตั้งแต่ วันที่..............โดยคุณสมบัติของผู้ดารงตาแหน่ งเป็ นเลขานุการบริ ษัทปรากฎในเอกสารแนบ 1
ตัวอย่ างการเปิ ดเผยข้ อมูลหั วหน้ างานตรวจสอบภายใน
บริ ษัทมอบหมายให้ ....(ชื่ อ นามสกุล)....ดารงตาแหน่ งเป็ นหั วหน้ างานกากับดูแลการปฏิบัติงาน
(compliance department) เพื่อทาหน้ าที่กากับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ของหน่ วยงานทางการที่กากับดูแล
การประกอบธุรกิจของบริ ษัท โดยมีคุณสมบัติของผู้ดารงตาแหน่ งหั วหน้ างานกากับดูแลการปฏิบัติงาน
ของบริ ษัท ปรากฎในเอกสารแนบ 3
7.6.3 ให้แสดงค่าตอบแทนที่ผสู ้ อบบัญชี สานักงานสอบบัญชีที่ผสู ้ อบบัญชีสังกัด
และบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกับผูส้ อบบัญชีและสานักงานสอบบัญชีที่ผสู ้ 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
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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 พลอย่าง
เป็ นสาระสาคัญที่จะเข้าข่ายเป็ นบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกับผูส้ อบบัญชีและสานักงานสอบบัญชีขา้ งต้น
ให้นานิยามตามมาตรฐานการบัญชีว่าด้วยเรื่ องการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
มาใช้บงั คับ
คาแนะนา หรือคาอธิบายเพิม่ เติม
1. ค่ าตอบแทนที่บริ ษัทและบริ ษัทย่ อยจ่ ายให้ สานักงานสอบบัญชีและบริ ษัทในเครื อดังกล่ าว
โดยแยกเป็ นค่ าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) และค่ าบริ การอื่นที่นอกเหนือจากงานสอบบัญชี
(non-audit fee)
2. ในส่ วนของ non-audit fee ให้ ระบุประเภทและขอบเขตงานบริ การ ค่ าตอบแทนที่ได้ จ่ายแล้ ว
ในปี ก่ อน และค่ าตอบแทนที่จะต้ องจ่ ายในอนาคตเนื่องจากยังให้ บริ การไม่ แล้ วเสร็ จ
ทั้งนี ้ เพื่อความสะดวกของบริ ษัทในการให้ ผ้ สู อบบัญชียืนยันความถูกต้ องครบถ้ วนของข้ อมูล
ที่จะนามาเปิ ดเผยในหั วข้ อนี ้ สานักงานได้ จัดทา “แบบยืนยันความถูกต้ องครบถ้ วนของค่ าตอบแทนที่จ่าย
ให้ แก่ สานักงานสอบบัญชีและบริ ษัทในเครื อ” เพื่อให้ บริ ษัทส่ งให้ ผ้ สู อบบัญชียืนยันความถูกต้ อง ก่ อนนา
ค่ าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) และค่ าบริ การอื่นที่นอกเหนือจากงานสอบบัญชี (non-audit fee)
แต่ ละประเภทของงานบริ การมาเปิ ดเผย นอกจากนี ้ เพื่อความเข้ าใจที่ถูกต้ องตรงกัน สานักงานได้ จัดทา
ตัวอย่ างการเปิ ดเผยข้ อมูลในเรื่ องดังกล่ าว เพื่อเป็ นแนวทางด้ วย อย่ างไรก็ดี หากบริ ษัทเห็นว่ ามีแบบหรื อ
วิธีการอื่นที่เหมาะสมกว่ าก็อาจปรั บใช้ ตามความเหมาะสมก็ได้ (รายละเอียดตามภาคผนวก 5)
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ตัวแทนในประเทศไทยและข้อมูลในการติดต่อในประเทศให้ชดั เจนด้วย ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวต้องเป็ นบุคคล
สัญชาติไทยและมีถิ่นที่อยูใ่ นประเทศไทย
8. รำยงำนผลกำรดำเนินงำนสำคัญด้ ำนกำรกำกับดูแลกิจกำร
8.1 สรุปผลกำรปฏิบัติหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรในรอบปี ที่ผ่ำนมำ
ให้อธิ บายสรุ ปผลการปฏิบตั ิหน้าที่วา่ คณะกรรมการบริ ษทั มีบทบาทสาคัญอย่างไรต่อการ
กาหนดนโยบายและกลยุทธ์ที่อาจนาไปสู่ การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การสร้างวัฒนธรรมและค่านิยม
องค์กรรวมถึงการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ การกากับดูแลความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน และการบริ หารความ
เสี่ 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 ในมูลค่าเกินกว่าหลักเกณฑ์ที่กาหนด16 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)
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ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
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ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรั บบริ ษัทจดทะเบียน แนะนาให้ บริ ษัทจดทะเบียนมีวิธีการ
สรรหาบุคคลที่จะเสนอชื่ อเพื่อแต่ งตั้งเป็ นกรรมการและผู้บริ หารระดับสูงสุดผ่ านคณะกรรมการสรรหา
(nominating committee) โดยควรอธิ บายหลักการที่ใช้ ในการพิจารณา เช่ น เพศ อายุ คุณวุฒิการศึกษา ทักษะ
และประสบการณ์ ที่จาเป็ นต่ อการบริ หารธุรกิจของบริ ษัท เป็ นต้ น และเหตุผลในการเสนอชื่ อบุคคลแต่ ละราย
ตัวอย่ างการเปิ ดเผยการสรรหากรรมการ
ในการแต่ งตั้งกรรมการ คณะกรรมการสรรหาซึ่ งประกอบด้ วยกรรมการอิสระจานวน X ราย
จากจานวนคณะกรรมการสรรหาทั้งหมด X ราย มีหน้ าที่รับผิดชอบในการพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรอง
บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้ อบังคับของบริ ษัท และ เป็ นผู้เสนอชื่ อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อให้ ได้
กรรมการมืออาชีพและมีความหลากหลายโดยพิจารณาจากโครงสร้ าง ขนาด และองค์ ประกอบของ
คณะกรรมการ โดยจานวนที่เสนอจะเท่ ากับ X เท่ าของจานวนกรรมการที่ครบวาระ และเสนอความเห็นต่ อ
คณะกรรมการบริ ษัท เพื่อขอความเห็นชอบจากรรมการ จากนั้นจะนาเสนอรายชื่ อกรรมการดังกล่ าวต่ อ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นผู้เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ ต่อไป
ทั้งนี ้ คณะกรรมการสรรหาได้ พิจารณาลักษณะการประกอบธุรกิจ และแผนในอนาคตจึ งได้
กาหนดคุณสมบัติของกรรมการ โดยต้ องเป็ นผู้มีความรู้ ในเรื่ อง................................และมีประสบการณ์ ในเรื่ อง
ดังกล่ าวอย่ างน้ อย...........ปี นอกจากนี ้ คณะกรรมการสรรหาได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีส่วนร่ วมในการเสนอ
ชื่ อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมด้ วย
การเปิ ดเผยการเลือกตั้งกรรมการผ่ านที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ตัวอย่ างที่ 1 กรณีไม่ ใช้ cumulative voting (โดยได้ กำหนดไว้ ในข้ อบังคับบริษัทแล้ว)
ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ บริ ษัทให้ ผ้ ถู ือหุ้นใช้ บัตรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็ น
รายบุคคลโดยให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่ตนมีอยู่เลือกบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่ อเป็ นกรรมการทีละคน
ตัวอย่ างที่ 2 กรณีใช้ cumulative voting
ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ บริ ษัทให้ ผ้ ถู ือหุ้นใช้ บัตรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
โดยผู้ถือหุ้นหนึ่งคนมีคะแนนเสียงเท่ ากับจานวนหุ้ นที่ตนถือคูณด้ วยจานวนกรรมการที่จะเลือกตั้ง และผู้ถือหุ้น
จะแบ่ งคะแนนไปเลือกกรรมการแต่ ละรายในจานวนเท่ าใดก็ได้ หรื อจะใช้ คะแนนเสียงทั้งหมดเลือกกรรมการ
เพียงรายเดียวก็ได้ ทั้งนี ้ บุคคลที่ได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมา เป็ นผู้ได้ รับเลือกตั้งเป็ นกรรมการเท่ า
จานวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้ งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่ งได้ รับเลือกตั้งในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เท่ ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ ประธานที่ประชุมออกเสียงได้ เพิ่มขึน้ อีกหนึ่ งเสียงเป็ นเสียงชีข้ าด
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คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาและมอบหมายให้ คณะกรรมการสรรหาพิจารณาหลักเกณฑ์ และ
วิธีการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดารงตาแหน่ งผู้บริ หารระดับสูงสุด และเสนอชื่ อบุคคลที่เห็นว่ า
เหมาะสมมากกว่ าหนึ่งชื่ อ พร้ อมเหตุผลเพื่อให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาแต่ งตั้งต่ อไป โดยในการสรรหาได้
พิจารณากลั่นกรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้ วน เหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ
ประสบการณ์ ที่เป็ นประโยชน์ ต่อการดาเนินงานของบริ ษัท และเข้ าใจในธุรกิจของบริ ษัทเป็ นอย่ างดี และ
สามารถบริ หารงานให้ บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่คณะกรรมการบริ ษัทกาหนดไว้ ได้
8.1.2 การเข้าร่ วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล
ให้ระบุจานวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการและจานวนครั้งที่กรรมการ
แต่ละรายเข้าประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ในปี ที่ผา่ นมา รวมถึงการเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี และ
การประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น (ถ้ามี) เพื่อให้ทราบว่าคณะกรรมการมีการติดตามและกากับดูแลการดาเนินงาน
อย่างทัว่ ถึง ครอบคลุมหน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กรและมีความรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุ ้นอย่างเหมาะสม
ตัวอย่ างการแสดงรายชื่ อคณะกรรมการบริ ษัท
การประชุม
รายชื่ อกรรมการ

ตาแหน่ ง

นาย.........

ประธานกรรมการ

นาย.......

กรรมการ กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ กรรมการอิสระ
และกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่ าตอบแทน

นาย.......

การประชุมคณะกรรมการ
(การเข้ าประชุม/สิ ทธิ ในการ
ประชุม)

ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี
(การเข้ าประชุม/สิ ทธิ ในการ
ประชุม)

ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้น
(การเข้ าประชุม/สิ ทธิ ในการ
ประชุม)

x/y
x/y

x/y
x/y

x/y
x/y

x/y

x/y

x/y

.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
ทั้งนี ้ หากมีกรรมการท่ านใดไม่ สามารถเข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการ ให้ ระบุสาเหตุด้วย นอกจากนี ้ หากมีการ
เปลี่ยนแปลงกรรมการในระหว่ างงวดหรื อหลังวันสิ ้นงวดแต่ ก่อนส่ งแบบ 56-1 One Report เช่ น ลาออก ให้ ระบุ
ด้ วยว่ า ชื่ อกรรมการที่แต่ งตั้งใหม่ และกรรมการที่ลาออก พร้ อมระบุวันที่ลาออกด้ วย
ทั้งนี้ สาหรับบริ ษทั ที่ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุน้ ในบริ ษทั อื่น (holding
company) ให้เปิ ดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการของบริ ษทั ย่อยที่เป็ นบริ ษทั ที่ประกอบ
ธุรกิจหลักในปี ที่ผา่ นมาตามแนวทางข้างต้นด้วย
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จากบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย รวมถึงลักษณะของค่าตอบแทน (ไม่นับรวมค่าตอบแทนในฐานะผูบ้ 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
ตัวอย่ างการเปิ ดเผยค่ าตอบแทนกรรมการ
บริ ษัทอาจเปิ ดเผยนโยบายในการกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการ พร้ อมทั้งคณะกรรมการย่ อยชุดอื่น
ในลักษณะที่เปรี ยบเทียบได้ กับอุตสาหกรรม ประสบการณ์ ภาระหน้ าที่ ขอบเขตของบทบาทและความ
รั บผิดชอบ รวมถึงประโยชน์ ที่คาดว่ าจะได้ รับจากกรรมการแต่ ละคน โดยกรณี กรรมการควรรวมค่ าตอบแทนที่
กรรมการแต่ ละท่ านได้ รับจากการเป็ นกรรมการบริ ษัทย่ อยด้ วย นอกจากนี ้ ค่ าตอบแทนกรรมการต้ องได้ รับการ
อนุมัติจากผู้ถือหุ้น
(1) ค่ าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
ค่ าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้ วยเบีย้ ประชุม ซึ่ งจ่ ายตามจานวนครั้ งที่เข้ าประชุม ดังนี ้
ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)
รายชื่อกรรมการ

ตาแหน่ ง

คณะกรรมการ
บริ ษัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหา
และกาหนดค่ าตอบแทน

รวม

นาย.....

ประธานกรรมการ

xx,xxx

-

-

xx,xxx

นาย.....

กรรมการ กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

xx,xxx

xx,xxx

-

xx,xxx

นาย.....

กรรมการ กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหา
และกาหนดค่ าตอบแทน

xx,xxx

xx,xxx

xx,xxx

xx,xxx

......................

....................................

....................

.................

......................

...............

ในกรณี ที่บริ ษัทมีคณะกรรมการชุดย่ อยอื่นนอกเหนื อจากตัวอย่ างที่แสดงไว้ เช่ น คณะกรรมการ
บริ หารความเสี่ยง คณะกรรมการบรรษัทภิบาล เป็ นต้ น ให้ บริ ษัทเปิ ดเผยค่ าตอบแทนที่กรรมการได้ รับจาก
คณะกรรมการชุดย่ อยอื่น ๆ เพิ่มเติมไว้ ด้วย
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(2) ค่ าตอบแทนอื่น
ค่ าตอบแทนอื่ นของกรรมการ
กรรมการได้ รับสิ ทธิ ในการเบิกค่ ารั บรองในวงเงิน xx,xxx บาทต่ อเดือน และสามารถใช้
บริ การต่ าง ๆ ของบริ ษัทได้ เช่ น บ้ านพักผู้บริ หารและพนักงานในต่ างจังหวัด ห้ องอาหารและห้ องพักใน
โรงแรมที่เป็ นของบริ ษัทย่ อย มูลค่ าประมาณ xx,xxx บาทต่ อปี (ถ้ ามี)
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
ในกรณี ที่เป็ นบริ ษทั ที่ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุน้ ในบริ ษทั อื่น
(holding company) ให้อธิบายกลไกการกากับดูแลข้างต้น พร้อมทั้งระบุวา่ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง17
หรื อไม่ อย่างไร ด้วย
ทั้งนี้ หากเป็ นกรณี ที่ holding company มีการประกอบธุรกิจหลากหลาย
ประเภทธุรกิจ โดยมีบริ ษทั ที่เป็ นศูนย์กลางทาหน้าที่บริ หารจัดการบริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ร่ วมในแต่ละกลุ่มธุรกิจ
ให้อธิ บายกลไกการกากับดูแลบริ ษทั ที่เป็ นศูนย์กลาง บริ ษทั ย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักแต่ไม่ได้อยูภ่ ายใต้
บริ ษทั ที่เป็ นศูนย์กลาง และบริ ษทั ย่อยภายในกลุ่มของบริ ษทั ที่เป็ นศูนย์กลางซึ่งขนาดของบริ ษทั ดังกล่าว

17

ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
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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
ตัวอย่ างการเปิ ดเผยการกากับดูแลบริ ษัทย่ อยและบริ ษัทร่ วม (กรณี บริ ษัททั่วไป และ holding
company)
ตัวอย่ างที่ 1
ที่ผ่านมาการเสนอชื่ อ และใช้ สิทธิ ออกเสียงแต่ งตั้งบุคคลเป็ นกรรมการในบริ ษัทย่ อยและ
บริ ษัทร่ วม ดาเนินการโดยฝ่ ายจัดการ ตั้งแต่ ปี
เป็ นต้ นไป บริ ษัทกาหนดระเบียบปฏิบัติให้
การเสนอชื่ อและใช้ สิทธิ ออกเสี ยงดังกล่ าวต้ องได้ รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริ ษัทด้ วย โดยบุคคลที่ได้ รับ
แต่ งตั้งให้ เป็ นกรรมการในบริ ษัทย่ อยหรื อบริ ษัทร่ วม มีหน้ าที่ดาเนินการเพื่อประโยชน์ ที่ดีที่สุดของบริ ษัทย่ อย
หรื อบริ ษัทร่ วมนั้น ๆ (ไม่ ใช่ ต่อบริ ษัท) และบริ ษัทได้ กาหนดให้ บุคคลที่ได้ รับแต่ งตั้งนั้น ต้ องได้ รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริ ษัทก่ อนที่จะไปลงมติ หรื อใช้ สิทธิ ออกเสียงในเรื่ องสาคัญในระดับเดียวกับที่ต้องได้ รับอนุมัติ
จากคณะกรรมการบริ ษัท หากเป็ นการดาเนินการโดยบริ ษัทเอง ทั้งนี ้ การส่ งกรรมการเพื่ อเป็ นตัวแทนใน
บริ ษัทย่ อยหรื อบริ ษัทร่ วมดังกล่ าวเป็ นไปตามสัดส่ วนการถือหุ้นของบริ ษัท
นอกจากนี ้ ในกรณี เป็ นบริ ษัทย่ อย บริ ษัทกาหนดระเบียบให้ บุคคลที่ได้ รับแต่ งตั้งจากบริ ษัทนั้น
ต้ องดูแลให้ บริ ษัทย่ อยมีข้อบังคับในเรื่ องการทารายการเกี่ยวโยง การได้ มาหรื อจาหน่ ายไปซึ่ งสิ นทรั พย์ หรื อ
การทารายการสาคัญอื่นใดของบริ ษัทดังกล่ าว ให้ ครบถ้ วนถูกต้ อง และใช้ หลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้ องกับการเปิ ดเผย
ข้ อมูลและการทารายการข้างต้ นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ ของบริ ษัท รวมถึงต้ องกากับดูแลให้ มีการจัดเก็บ
ข้ อมูล และการบันทึกบัญชีของบริ ษัทย่ อยให้ บริ ษัทสามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทางบการเงินรวมได้
ทันกาหนดด้ วย
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บริ ษัทได้ พิจารณาส่ งกรรมการจานวน XX คน และผู้บริ หารจานวน XX คน เข้ าเป็ นกรรมการใน
บริ ษัทย่ อย 1 แห่ ง ได้ แก่ บริ ษัทย่ อย ABC โดยกรรมการและผู้บริ หารดังกล่ าวได้ ผ่านการอนุมัติจากการประชุม
คณะกรรมการ ทั้งนี ้ หากกรรมการและผู้บริ หารรายดังกล่ าวพ้ นสภาพการเป็ นกรรมการในบริ ษัทย่ อย ABC
คณะกรรมการบริ ษัทจะพิจารณาการส่ งคนเข้ าไปดูแลผลประโยชน์ เป็ นครั้ งๆไป บริ ษัทได้ กาหนดนโยบายการ
ทาธุรกรรมที่สาคัญ เช่ น การทารายการที่เกี่ยวโยงกัน การได้ มาและจาหน่ ายไปซึ่ งสิ นทรั พย์ และการเปิ ดเผย
ข้ อมูล โดยได้ กาหนดเรื่ องดังกล่ าวในจรรยาบรณธุรกิจของบริ ษัทย่ อย ABC ด้ วย โดยในปี ที่ผ่านมา บริ ษัทย่ อย
ABC ได้ มีการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน 3 รายการ และมี 1 รายการที่มีขนาดรายการที่ คณะกรรมการบริ ษัทและ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ ร่วมพิจารณาการทาธุรกรรมดังกล่ าวแล้ ว
8.1.4 การติดตามให้มีการปฏิบตั ิตามนโยบายและแนวปฏิบตั ิในการกากับดูแลกิจการ
ให้แสดงผลการติดตามให้มีการปฏิบตั ิตามนโยบายและแนวปฏิบตั ิ ในการกากับดูแล
กิจการที่บริ ษทั ได้กาหนดไว้
ตัวอย่ างการเปิ ดเผยการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกากับดูแลกิจการ
บริ ษัทให้ ความสาคัญในเรื่ องการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยได้ กาหนดนโยบายและแนวปฏิ บัติ
ที่เกี่ยวข้ องไว้ ในนโยบายการกากับดูแลกิจการของบริ ษัทและจรรยาบรรณธุรกิจ พร้ อมทั้งส่ งเสริ มให้ เกิดการ
ปฏิบัติอย่ างแท้ จริ งเพื่อสร้ างความเชื่ อมั่นต่ อผู้มีส่วนได้ เสียทุกกลุ่ม
ในรอบปี ที่ผ่านมา บริ ษัทได้ มีการติดตามเพื่อให้ เกิดการปฏิบัติตามการกากับดูแลกิจการที่ดี
ครอบคลุมเรื่ อง 1) การดูแลพนักงานและการไม่ เลือกปฏิบัติ 2) การต่ อต้ านการแข่ งขันที่ไม่ เป็ นธรรม
3) การดูแลสิ่ งแวดล้ อม สุขอนามัยและความปลอดภัยในองค์ กร 4) การรั กษาความปลอดภัยของข้ อมูล
สารสนเทศ ซึ่ งผลการติดตามพบว่ าบริ ษัทได้ ดาเนินการตามแนวทางของแต่ ละประเด็นได้ อย่ างครบถ้ วนแล้ ว
นอกจากนี้ ให้บริ ษทั ติดตามเพื่อให้เกิดการปฏิบตั ิตามการกากับดูแลกิจการที่ดีอีก
4 ประเด็น ดังนี้
(1) การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ให้สรุ ปผลการติดตามการปฏิบตั ิตามนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ และในกรณี ที่ได้ดาเนินการปรับปรุ งแนวทางใดในเรื่ องดังกล่าว ก็ให้เปิ ดเผยข้อมูลการดาเนินการ
ปรับปรุ งด้วย
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บริ ษัทได้ กาหนดนโยบายว่ าคณะกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานจะต้ องปฏิบัติหน้ าที่เพื่อ
ผลประโยชน์ สูงสุดของบริ ษัท กรณี ที่บุคคลใดมีส่วนได้ เสียหรื อมีส่วนเกี่ยวข้ องในรายการที่พิจารณา บุคคล
ดังกล่ าวจะต้ องแจ้ งให้ หน่ วยงาน....…. ที่ดูแลในเรื่ องดังกล่ าวทราบและไม่ ร่วมพิจารณาการทาธุรกรรมดังกล่ าว
ในปี ที่ผ่านมา บริ ษัทได้ ตรวจสอบกรณี ที่อาจก่ อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ โดยมีข้อสรุ ป
ดังนี ้
1. การดารงตาแหน่ งของกรรมการในธุรกิจเดียวกัน: นาย A ดารงตาแหน่ งกรรมการในบริ ษัทและ
บริ ษัท DEF จากัด ซึ่ งมีลักษณะธุรกิจเช่ นเดียวกับบริ ษัท ซึ่ งก่ อนการเข้ าดารงตาแหน่ ง นาย A ได้ แจ้ งให้ ที่
ประชุมคณะกรรมการบริ ษัททราบ และคณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่ าการดารงตาแหน่ งในบริ ษัท
DEF จากัดไม่ ทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ เนื่องจาก...... จึ งเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาแต่ งตั้งนาย A
เป็ นกรรมการของบริ ษัท ซึ่ งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ อนุมัติแล้ ว
2. ฝ่ ายตรวจสอบภายในได้ ตรวจสอบธุรกรรมของบริ ษัทที่มีกับคู่ค้าและมีขนาดรายการตั้งแต่ XX
ล้ านบาทขึน้ ไปรวมทั้งสิ ้น X รายการ พบว่ าไม่ มีรายการใดที่มีส่วนเกี่ยวข้ องกับคณะกรรมการ ผู้บริ หาร และ
พนักงานของบริ ษัท
3. เพื่อยกระดับการกากับดูแลกิจการภายในองค์ กร ในปี ที่ผ่านมาบริ ษัทได้ ปรั บปรุ งจรรยาบรรณ
ธุรกิจในส่ วนของความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ โดยได้ เพิ่มเติมประเด็นป้องกันการนาข้ อมูลของลูกค้ าไปใช้
เพื่อให้ ครอบคลุม ป้องกันและลดความเสี่ยงในเรื่ องดังกล่ าว ซึ่ งคณะกรรมการได้ พิจารณอนุมัติแล้ วเมื่อวันที่ XX
(2) การใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์
ให้สรุ ปผลการติดตามการปฏิบตั ิตามนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและ
ผูบ้ ริ หารมิให้นาข้อมูลภายในของบริ ษทั ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์
โดยเฉพาะในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ ต่อสาธารณชน (เช่น การติดตามให้กรรมการและผูบ้ ริ หาร
รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ เป็ นต้น)
คาแนะนา หรือคาอธิบายเพิม่ เติม
บริ ษัทสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ จากแนวปฏิบัติในการจัดการข้ อมูลลับที่มีผลต่ อราคาหลักทรั พย์
แนวปฏิ บัติในการเปิ ดเผยและการรั กษาข้ อมูลที่มีผลกระทบต่ อราคาหลักทรั พย์ จากเวบไซต์ ของสานักงาน
ตัวอย่ าง การเปิ ดเผยการดูแลการใช้ ข้อมูลภายใน
ตัวอย่ างที่ 1
บริ ษัทมีการดูแลเรื่ องการใช้ ข้อมูลภายในให้ เป็ นไปตามกฎหมายและตามหลักการกากับดูแล
กิจการที่ดี โดยได้ กาหนดไว้ เป็ นลายลักษณ์ อักษรใน (เช่ น จรรยาบรรณทางธุรกิจของกรรมการ ผู้บริ หาร
และพนักงาน และคู่มือบทบาทหน้ าที่และความรั บผิดชอบของกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน ซึ่ งจะมอบ
ให้ แก่ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานเมื่อแรกเข้ าทางาน ) โดยสรุ ปนโยบายสาคัญดังนี ้

- 63 1. บริ ษัทได้ กาหนดให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานลงนามรั บทราบถึงประกาศที่เกี่ยวข้ อง
ของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่กาหนดให้ กรรมการ และผู้บริ หาร มีหน้ าที่รายงานการเปลี่ยนแปลง
การถือครองหลักทรั พย์ ต่ อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรั พย์ และ
ตลาดหลักทรั พย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทาการนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรั พย์ และให้
แจ้ งให้ เลขานุการบริ ษัทรั บทราบเพื่อจัดทาบันทึกการเปลี่ยนแปลงและสรุ ปจานวนหลักทรั พย์ ของกรรมการ
และผู้บริ หารเป็ นรายบุคคล เพื่อนาเสนอให้ แก่ คณะกรรมการบริ ษัททราบในการประชุมครั้ งถัดไป นอกจากนั้น
ยังได้ แจ้ งบทลงโทษหากมีการฝ่ าฝื นหรื อไม่ ปฏิบัติตามข้ อกาหนดดังกล่ าวด้ วย
2. บริ ษัทมีข้อกาหนดห้ ามนาข้ อมูลงบการเงิน หรื อข้ อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่ อราคาหลักทรั พย์ ของ
บริ ษัทที่ทราบ เปิ ดเผยแก่ บุคคลภายนอกหรื อผู้ที่มิได้ มีส่วนเกี่ยวข้ อง และห้ ามทาการซื ้อขายหลักทรั พย์ ในช่ วง
1 เดือน ก่ อนที่ข้อมูลงบการเงินหรื อข้ อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่ อราคาหลักทรั พย์ ของบริ ษัท/กลุ่มบริ ษัทจะเผยแพร่
ต่ อสาธารณชน และต้ องไม่ ซื้อขายหลักทรั พย์ ของบริ ษัทจนกว่ าจะพ้ นระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับแต่ ได้ มี
การเปิ ดเผยข้ อมูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ ว การไม่ ปฏิ บัติตามข้ อกาหนดดังกล่ าวถือเป็ นการกระทาผิดวินัย
ของบริ ษัท หากกรรมการ ผู้บริ หารหรื อพนักงาน ที่ได้ ล่วงรู้ ข้อมูลภายในที่สาคัญ คนใดกระทาผิดวินัยจะได้ รับ
โทษตั้งแต่ การตักเตือน การตัดค่ าจ้ าง การพักงานโดยไม่ ได้ รับค่ าจ้ าง จนถึงการเลิกจ้ าง
ทั้งนี ้ แนวทางดังกล่ าวได้ ผ่านการให้ ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัทแล้ ว
ตัวอย่ างที่ 2
บริ ษัทได้ กาหนดนโยบายการป้องกันการใช้ ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ เพื่อป้องกัน
การนาข้ อมูลไปใช้ เพื่อการซื ้อขายหลักทรั พย์ ของบริ ษัท โดยให้ กรรมการและผู้บริ หาร รวมถึงฝ่ ายงานที่มีส่วน
เกี่ยวข้ องกับข้ อมูลสาคัญงดซื ้อขายหลักทรั พย์ ของบริ ษัท เช่ น งดซื ้อขาย 30 วันล่ วงหน้ าก่ อนที่งบการเงินจะ
เผยแพร่ และสามารถซื ้อขายได้ ภายหลังที่ได้ เผยแพร่ แล้ ว 1 วันทาการ รวมทั้งงดการซื ้อขายในช่ วงที่ข้อมูล
สาคัญอื่นที่กรรมการและผู้บริ หารล่ วงรู้ แต่ ข้อมูลนั้นยังไม่ เผยแพร่ ต่อผู้ลงทุน เป็ นต้ น
ในปี ที่ผ่านมาไม่ พบว่ ากรรมการและผู้บริ หารมีการซื ้อขายหลักทรั พย์ ในช่ วงที่บริ ษัทกาหนด
ให้ งดการซื ้อขาย นอกจากนี ้ บริ ษัทได้ เริ่ มนาระบบ electronic เข้ ามาใช้ เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการรายงาน
กับทั้งกรรมการ ผู้บริ หารและพนักงานอีกด้ วย
(3) การต่อต้านทุจริ ตคอร์รัปชัน
สรุ ปผลการดาเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันมิให้การดาเนินธุรกิจของบริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน เช่น การเข้าร่ วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริ ต18
การระบุความเสี่ ยงของธุรกิจที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์ รัปชัน การดาเนินการป้องกันจากความเสี่ ยงดังกล่าว
การสื่ อสารและอบรมภายในองค์กร การสอบทานความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการ เป็ นต้น
โครงการแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ต (Thai Private Sector Collective Action Against
Corruption: “CAC”) เป็ นการแสดงความร่ วมมือของภาคเอกชนในการร่ วมกันดาเนินงานตามกรอบและขั้นตอนสากล
ว่าด้วยการต่อต้านการทุจริ ต เพื่อสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่ใสสะอาด โดยบริ ษทั ที่เข้าเป็ นแนวร่ วมปฏิบตั ิจะต้อง
ลงนามในคาประกาศเจตนารมณ์ และยื่นต่อสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (“IOD”) ในฐานะเลขานุการ
คณะกรรมการโครงการ ทั้งนี้ บริ ษทั สามารถดาวน์โหลดข้อมูลและเอกสารได้ที่ www.thai-cac.com
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- 64 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 นไปตามนโยบายการ
ต่อต้านทุจริ ตคอร์รัปชัน (กรณี มีนโยบาย) หรื อการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริ ตคอร์รัปชัน (กรณี ยงั ไม่มี
นโยบาย) 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
(5) การให้คณะกรรมการตรวจสอบหรื อผูส้ อบบัญชี ที่ สานักงานให้ความเห็ 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
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ตัวอย่ างที่ 1
บริ ษัทได้ แสดงเจตนารมณ์ เข้ าร่ วมกับโครงการแนวร่ วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่ อต้ าน
การทุจริ ต (CAC) เมื่อวันที่.......... และได้ รับการรั บรองเป็ นสมาชิ กโครงการเมื่อวันที่ .........................
บริ ษัทได้ มีการดาเนินการให้ เป็ นไปตามนโยบายการต่ อต้ านทุจริ ตและคอร์ รัปชัน ดังนี ้
(1) บริ ษัทได้ สื่อสารไปทั้งระดับกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน โดยกาหนดให้ การดาเนินการ
ทุกกระบวนการอยู่ในขอบเขตกฎหมายอย่ างเคร่ งครั ด หรื อถ้ าเกิดข้ อผิดผลาดในกระบวนการดาเนินงาน
เนื่องจากความประมาท รู้ เท่ าไม่ ถึงการณ์ ก็ให้ รับโทษจากภาครั ฐโดยไม่ มีการวิ่งเต้ นให้ พ้นผิด
(2) บริ ษัทจัดให้ มีช่องทางในการรายงานหากมีการพบเห็นการฝ่ าฝื นนโยบาย หรื อพบเห็นการ
กระทาทุจริ ตคอร์ รัปชัน และมีมาตรการคุ้มครองให้ แก่ ผ้ รู ายงาน
ทั้งนี ้ บริ ษัทได้ เปิ ดเผยรายละเอียดของนโยบายและการดาเนินการเพื่อป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้ อง
กับการทุจริ ตคอร์ รัปชันไว้ ในเว็บไซต์ ของบริ ษัท …(เว็บไซต์ บริ ษัท)… ภายใต้ หัวข้ อการกากับดูแลกิจการ
ตัวอย่ างที่ 2
บริ ษัทได้ กาหนดนโยบายและกระบวนการเพื่อต่ อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน โดยคณะกรรมการ
ได้ มอบหมายให้ คณะกรรมการตรวจสอบกากับดูแลระบบควบคุมภายใน และผู้บริ หารมีหน้ าที่สร้ างความ
ตระหนักและสื่ อสารการปฏิบัติหน้ าที่โดยสุจริ ตกับพนักงานทุกคน
การดาเนินการของบริษัทเพือ่ ต่ อต้ านทุจริตคอร์ รัปชัน
ในปี ที่ผ่านมาบริ ษทั ได้ ดาเนินการเพื่อต่ อต้ านทุจริ ต
คอร์ รัปชันดังต่ อไปนี ้
1. จัดกิจกรรมเพื่อสร้ างความตระหนักเรื่ องการ
ต่ อต้ านทุจริ ตคอร์ รัปชันในวัน CG Day เมื่อวันที่ .....
รวมถึงจัดอบรมพนักงานเรื่ องการต่ อต้ านทุจริ ต
คอร์ รัปชัน เมื่อวันที่ .....
2. พนักงานทุกคนต้ องอบรมหรื อทดสอบความรู้
ความเข้ าใจเรื่ องการต่ อต้ านทุจริ ตคอร์ รัปชันซึ่ งเป็ น
หัวข้ อหนึ่งในจรรยาบรรณพนักงานทุก ... ปี สาหรั บ
พนักงานใหม่จะต้ องผ่ านการอบรมในเรื่ องดังกล่ าว
ก่ อนได้ รับการบรรจุเป็ นพนักงาน หรื อในโอกาสแรก
ที่มีการจัดอบรม โดยในปี ที่ผ่านมาพนักงานของบริ ษทั
ได้ ผ่านการอบรมแล้ ว .......%
3. จัดส่ ง E-mail เพื่อสื่ อสารให้ พนักงานทราบถึง
ความเสี่ยงที่อาจก่ อให้ เกิดการทุจริ ตคอร์ รัปชัน รวมทั้ง
แนวทางป้องกัน เช่ น การงดรั บของขวัญช่ วงเทศกาล
และเผยแพร่ ผ่าน Intranet ของบริ ษัทในส่ วน
“Integrity”
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ในปี ที่ผ่านมา บริ ษัทได้ ตรวจพบกรณี ทุจริ ตภายใน
องค์ กร ....รายการ ได้ แก่ เหตุการณ์ ...........................
ซึ่ งสร้ างความเสียหายให้ แก่ กิจการ ....... ล้ านบาท
โดยภายหลังการตรวจพบกรณี ดังกล่ าว คณะกรรมการ
บริ ษทั ได้ ดาเนินการดังต่ อไปนี ้
1. จัดตั้งคณะทางานตรวจสอบและดาเนินการทาง
วินัย ซึ่ งประกอบไปด้ วยผู้บริ หารระดับสูงและผู้แทนจาก
ฝ่ ายงานที่เกี่ยวข้ องเพื่อปฏิบตั ิหน้ าที่ตามที่คณะกรรมการ
กาหนดไว้
2. คณะทางานดังกล่ าวได้ ดาเนินการ.... (บทบาท
ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย)......... และได้ ผลสรุ ป
จากการตรวจสอบว่ า.............
3. บริ ษทั ได้ ดาเนินการลงโทษทางวินัยตามกฎ
ข้ อบังคับของบริ ษทั โดยการไล่ พนักงาน ... คนออกจาก
การเป็ นพนักงานของบริ ษทั
4. บริ ษทั ได้ ดาเนินการตามกฎหมายเพื่อเรี ยกร้ อง
ค่ าเสียหายและลงโทษตามกระบวนการยุติธรรม ได้ แก่
......
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นอกจากนี ้ บริ ษัทยังได้ สอบทานความเพียงพอของ
กระบวนการต่ อต้ านคอร์ รัปชัน โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ มอบหมายให้ หน่ วยงาน ..... ดาเนินการ
และมีผลการปฏิบัติในปี ที่ผ่านมาดังนี ้
1. ขั้นตอนการจัดเก็บเอกสารยังขาดความพร้ อม
ในกรณี ที่ต้องการยืนยันและตรวจสอบความถูกต้ อง
เนื่องจากไม่ ได้ รวมศูนย์ อยู่ที่หน่ วยงานที่ดูแล จึงได้
ดาเนินการแก้ ไขในเรื่ องดังกล่ าวแล้ ว
2. การปฏิบัติงานของพนักงานในฝ่ าย .....
ยังไม่ ได้ ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบตั ิงาน ซึ่ งผู้บริ หาร
ในฝ่ าย ..... ได้ ร่วมหารื อ แก้ ไข และสื่ อสารให้ พนักงาน
ปฏิบตั ิแล้ ว
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5. บริ ษทั ได้ ว่าจ้ างที่ปรึ กษา ..... เพื่อทบทวนและ
สอบทานระบบควบคุมภายในของบริ ษทั ซึ่ งที่ปรึ กษาได้
ให้ ความเห็นในประเด็นการจัดเก็บเอกสารที่จะใช้ ยืนยัน
และตรวจสอบความถูกต้ อง รวมถึงประเด็นขอบเขต
อานาจหน้ าที่ของบางฝ่ ายงาน เพื่อให้ การดาเนินกิจการ
มีขั้นตอนการตรวจสอบถ่ วงดุลที่มีประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึน้
ซึ่ งคณะกรรมการได้ พิจารณาความเห็นของที่ปรึ กษา
และมีมติกาหนดเรื่ องที่ปรั บปรุ ง รวมทั้งได้ ติดตามให้
บริ ษทั ดาเนินการปรั บปรุ งเรี ยบร้ อยแล้ ว

(4) การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing)
สรุ ปผลการแจ้งเบาะแสและการจัดการข้อร้องเรี ยน ในกรณี ที่เกิดการทุจริ ต
หรื อการละเมิดนโยบายและแนวปฏิบตั ิการกากับดูแลกิจการ ให้อธิบายจานวนกรณี รายละเอียดของ
การละเมิด พร้อมทั้งความคืบหน้าในการดาเนินการเพื่อแก้ไข ในกรณี ที่ไม่มีการละเมิด ให้ระบุวา่ “ไม่มี”
ตัวอย่ างการแจ้ งเบาะแส (Whistleblowing)
บริ ษัทได้ เปิ ดช่ องทางให้ ผ้ มู ีส่วนได้ เสียสามารถแจ้ งเบาะแสและร้ องเรี ยนผ่ านช่ องทางที่บริ ษัท
จัดไว้ ผ่ าน E-mail และโทรศัพท์ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่ งมีความเป็ นอิสระจากฝ่ ายจัดการเป็ น
ผู้พิจารณาและมีฝ่าย..................ทาหน้ าที่กลั่นกรองเบาะแสและข้ อร้ องเรี ยนดังกล่ าว
ในปี ที่ผ่านมา มีเบาะแสและข้ อร้ องเรี ยนทั้งสิ ้น ..... กรณี พบว่ ามี ..... กรณี ที่เกี่ยวข้ องกับการทุจริ ต
หรื อละเมิดนโยบายการกากับดูแลกิจการของบริ ษัท ดังรายละเอียดดังนี ้
เรื่ องที่
1

ประเด็น
ลูกค้ าร้ องเรี ยนว่ าบริ ษัทนา
ข้ อมูลและรู ปภาพของ
โรงงานลูกค้ าไปใช้ อย่ าง
บิดเบือน ทาให้ บคุ คลอื่น
เข้ าใจผิดในผลิตภัณฑ์ และ
บริ การของลูกค้ า

ผลการตรวจสอบ
เป็ นการละเมิดจรรยาบรรณ
ข้ อบังคับ หรื อนโยบายบริ ษัท
(แล้ วแต่ กรณี )

การดาเนินการแนวทางแก้ ไข
• ได้ ลงโทษพนักงานที่เกี่ยวข้ องกับ
ข้ อร้ องเรี ยนดังกล่ าว 3 คน ตาม
ระเบียบของบริ ษัทแล้ ว (เช่ น
ตักเตือน ทาทัณฑ์ บน)
• ได้ เข้ าพบลูกค้ ารายดังกล่ าว
เพื่อทาความเข้ าใจและให้ คามั่น
ในการปรั บปรุ งแก้ ไข
• ได้ ปรั บปรุ งจรรยาบรรณธุรกิจใน
ส่ วนที่เกี่ยวข้ องกับการดูแลลูกค้ า
ให้ มีความรั ดกุมขึน้
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พนักงานร้ องเรี ยนว่ ามีการใช้ เป็ นการละเมิดจรรยาบรรณ
คาพูดและพฤติกรรมที่ทาให้ ข้ อบังคับ หรื อนโยบายบริ ษัท
การปฏิบัติหน้ าที่ต่อบุคลากร (แล้ วแต่ กรณี )
ในองค์ กรขาดความเคารพ
และเป็ นธรรม

• ได้ ลงโทษผู้บงั คับบัญชาที่
เกี่ยวข้ องกับข้ อร้ องเรี ยนดังกล่ าว
ตามระเบียบของบริ ษัทแล้ ว (เช่ น
ตักเตือน ทาทัณฑ์ บน)
• ผู้บริ หารได้ สื่อสารกับพนักงาน
เรื่ องการปฏิบัติหน้ าที่ต่อกัน
ส่ งเสริ มวัฒนธรรมความเคารพ
และความเป็ นธรรมในองค์ กร
พร้ อมปกป้องผู้แจ้ งเบาะแสเพื่อ
สร้ างความเชื่ อมั่นให้ กับพนักงาน

8.2 รำยงำนผลกำรปฏิบัติหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบในรอบปี ที่ผ่ำนมำ
8.2.1 ให้แสดงจานวนครั้งการประชุมและการเข้าประชุมของกรรมการตรวจสอบรายบุคคล
8.2.2 ให้อธิ บายผลการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
คาแนะนา หรือคาอธิบายเพิม่ เติม
ให้ บริ ษัทเปิ ดเผยรายงานผลการปฏิบัติหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบโดยครอบคลุม
เรื่ องดังต่ อไปนี ้
1. การกากับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน รวมทั้งการสอบทานความเพียงพอ
และเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริ ษัท
2. การกากับดูแลการจัดทารายงานทางการเงินของบริ ษัท ซึ่ งรวมถึงการสอบถามผู้บริ หาร
ของกิจการเกี่ยวกับการใช้ ดุลยพินิจในการจัดทารายงานทางการเงิน
3. การสื่ อสารเรื่ องสาคัญระหว่ างคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชี
4. การเปิ ดเผยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเหตุผลที่ใช้ ในการพิจารณาว่ า
การให้ บริ การอื่นที่นอกเหนื อจากการสอบบัญชีไม่ ส่งผลกระทบต่ อความเป็ นอิสระของผู้สอบบัญชี
ในการปฏิบัติงานตรวจสอบงบการเงินของกิจการ
5. การปฏิบัติหน้ าที่อื่น ๆ ตามขอบเขตของคณะกรรมการตรวจสอบ เช่ น การสอบทาน
ให้ บริ ษัทปฏิ บัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง การพิจารณารายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ การพิจารณา
รายการที่เกี่ยวโยงกัน เป็ นต้ น
นอกจากนี ้ บริ ษัทอาจเปิ ดเผยหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์
ที่ตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทยกาหนดด้ วยได้ (โปรดดูรายละเอียดเพิม่ เติมในประกาศตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เรื่ อง คุณสมบัติและขอบเขตการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2558 ได้ที่
https://www.set.or.th/dat/content/rule/th/BorJor-Ror01-04_11092017_TH.pdf)
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นอกจากการเปิ ดเผยรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบตามรายละเอียดข้ างต้ นแล้ ว เพื่อยกระดับ
ด้ านการกากับดูแลกิจการ คณะกรรมการตรวจสอบสามารถอธิ บายเพื่อขยายความผลการดาเนินงานด้ านต่ าง ๆ
เพิ่มเติมได้ ยกตัวอย่ างเช่ น เรื่ องความเป็ นอิสระของผู้สอบบัญชี
1. การเปิ ดเผยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับหลักการและเหตุผลที่ใช้
ในการพิจารณาว่ าการให้ บริ การอื่นของสานักงานสอบบัญชีและบริ ษัทในเครื อที่นอกเหนื อจากการสอบบัญชี
นั้น ไม่ ส่งผลกระทบต่ อความเป็ นอิสระของผู้สอบบัญชีในการปฏิบัติงานตรวจสอบงบการเงินของกิจการ
ในปี ที่ผ่านมาบริ ษัทได้ ว่าจ้ างสานักงานสอบบัญชี......... ทาหน้ าที่สอบบัญชีเพื่อตรวจสอบงบการเงิน
ของบริ ษัท พร้ อมทั้งยังได้ ว่าจ้ างสานักงานสอบบัญชี และบริ ษัทในเครื อให้ บริ การอื่นด้ าน Corporate tax
compliance เพิ่มเติม ซึ่ งคณะกรรมการตรวจสอบได้ ให้ ความสาคัญกับการทาหน้ าที่ของผู้สอบบัญชีที่จะต้ องมี
ความเป็ นอิสระในการปฏิบัติงานตรวจสอบงบการเงินของกิจการ จึ งได้ สอบทานการดาเนินงานภายในของ
บริ ษัทว่ าต้ องเป็ นไปตามขั้นตอนที่บริ ษัทได้ กาหนดไว้ ได้ แก่
(1) คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็ นผู้พิจารณาและอนุมัติการว่ าจ้ างงานบริ การด้ านอื่นจาก
สานักงานสอบบัญชีและบริ ษัทในเครื อทั้งหมด โดยไม่ มีการมอบอานาจให้ ฝ่ายจัดการดาเนินการเอง
ซึ่ งในปี ที่ผ่านมาไม่ พบการให้ บริ การด้ านอื่นของสานักงานสอบบัญชีและบริ ษัทในเครื อ นอกเหนือจาก
ที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ อนุมัติไว้
(2) สัดส่ วนค่ าธรรมเนียมงานบริ การด้ านอื่นต้ องมีสัดส่ วนไม่ เกิน ....% ของค่ าจ้ างทั้งหมดที่จ่าย
ให้ กับสานักงานสอบบัญชีและบริ ษัทในเครื อ ซึ่ งในปี ที่ผ่านมาการให้ บริ การด้ าน Corporate tax compliance
มีสัดส่ วน .....% ของค่ าจ้ างทั้งหมดที่จ่ายให้ กับสานักงานสอบบัญชี และบริ ษัทในเครื อ ซึ่ งตา่ กว่ าเกณฑ์ ที่บริ ษัท
กาหนดไว้
(3) กาหนดให้ ฝ่ายงานที่ได้ รับบริ การด้ านอื่นจากสานักงานสอบบัญชีและบริ ษัทในเครื อจัดทา
รายงานชีแ้ จงขอบเขตการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน และค่ าบริ การที่จ่ายให้ กับสานักงานสอบบัญชี และ
บริ ษัทในเครื อ ซึ่ งในปี ที่ผ่านมาฝ่ าย........ของบริ ษัทซึ่ งได้ รับบริ การจากสานักงานสอบบัญชีและบริ ษัทในเครื อ
ได้ จัดทารายงานดังกล่ าวให้ กับคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา ซึ่ งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ ว
เห็นว่ าการดาเนินงานและค่ าบริ การยังคงสอดคล้ องกับที่ได้ คณะกรรมการตรวจสอบอนุมัติไว้
2. การปฏิบัติหน้ าที่อื่น ๆ ตามขอบเขตของคณะกรรมการตรวจสอบ เช่ น การสอบทานให้ บริ ษัทปฏิบัติ
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง เป็ นต้ น
ในปี ที่ผ่านมาคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ า ยังมีบางประเด็นภายในบริ ษัทที่ยงั ไม่ สามารถปฏิบัติ
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ องได้ อย่ างมีประสิ ทธิ ภาพ จึ งได้ ร่วมหารื อกับผู้ตรวจสอบภายในและฝ่ ายจัดการ
ในการร่ วมสร้ างวัฒนธรรมองค์ กรในเรื่ องการบริ หารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อลดความเสี่ยง
ด้ านกฎหมาย (legal risk) และผลักดันให้ เกิดการบริ หารจัดการอย่ างมีประสิ ทธิ ภาพตามแนวคิด Three Lines of
Defense โดยให้ นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ เพื่อให้ เกิดประโยชน์ สูงสุดต่ อองค์ กร โดยเชื่ อมโยง
การทางานของทั้งหน่ วยงานผู้ปฏิบัติงาน (1st Line of Defense) หน่ วยงานที่มีหน้ าที่ในการกากับดูแล (2nd Line of
Defense) และหน่ วยงานตรวจสอบ (3rd Line of Defense) ทั้งนี ้ คณะกรรมการตรวจสอบจะติดตามผลในเรื่ อง
ดังกล่ าวเป็ นระยะ
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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. กำรควบคุมภำยในและรำยกำรระหว่ ำงกัน
9.1 การควบคุมภายใน
ให้สรุ ปความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั
ในเรื่ องดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริ ษทั ใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
ซึ่งรวมถึงการบริ หารจัดการความเสี่ ยง19 ที่จดั ไว้บนเว็บไซต์ของสานักงาน เพื่อประกอบการประเมินความเพียงพอ
ของระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ด้วย
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 ที่มีความเห็นแตกต่างไป
จากความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั หรื อผูส้ อบบัญชีมีขอ้ สังเกตเกี่ยวกับการควบคุมภายในประการใด
ให้ระบุไว้ดว้ ย ทั้งนี้ ให้แนบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (ไม่วา่ จะมีความเห็นเป็ นเช่นใด) เป็ นเอกสาร
แนบท้ายด้วย
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กรอบแนวทางปฏิบตั ิดา้ นการควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission :
COSO) กาหนดองค์ประกอบหลักที่จาเป็ นในการควบคุมภายในไว้ 5 ด้าน ได้แก่ (1) การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
(2) การประเมินความเสี่ ยง (Risk Assessment) (3) การควบคุมการปฏิบตั ิงาน (Control Activities) (4) ระบบสารสนเทศและ
การสื่ อสารข้อมูล (Information & Communication) และ (5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) บริ ษทั อาจปฏิบตั ิตามมาตรฐาน
หรื อแนวปฏิบตั ิดา้ นการควบคุมภายในอื่นที่ได้รับการยอมรับในประเทศหรื อในระดับสากล
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ในการสรุ ปความเห็นคณะกรรมการบริ ษัทเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริ ษัท ให้ อธิ บายว่ า
ระบบควบคุมภายในของบริ ษัทและระบบควบคุมดูแลการบริ หารงานของบริ ษัทย่ อยมีความเหมาะสมเพียงพอ
แล้ วหรื อไม่ อย่ างไร นอกจากนี ้ หากผู้สอบบัญชีและคณะกรรมการตรวจสอบมีข้อสังเกตเกี่ยวกับระบบควบคุม
ภายใน ให้ ระบุและอธิ บายด้ วยว่ าบริ ษัทและบริ ษัทย่ อยได้ ดาเนินการแก้ ไขข้ อบกพร่ องแล้ วหรื อไม่ อย่ างไร
ตัวอย่ างการสรุ ปความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน
ในการประชุมคณะกรรมการครั้ งที่.........เมื่อวันที่.................โดยมีกรรมการอิสระทั้ง.........
ท่ าน (และ/หรื อกรรมการตรวจสอบทั้ง..........ท่ าน) เข้ าร่ วมประชุมด้ วย คณะกรรมการบริ ษัทได้ ประเมินระบบ
การควบคุมภายในของบริ ษัทและบริ ษัทย่ อยโดยการซักถามข้ อมูลจากฝ่ ายบริ หาร (หรื อตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานจากฝ่ ายบริ หารหรื ออนุมัติแบบประเมินที่ฝ่ายบริ หารจัดทาและรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ)
แล้ วสรุ ปได้ ว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทและบริ ษัทย่ อยในด้ านต่ าง ๆ 5 องค์ ประกอบ
คือ การควบคุมภายในองค์ กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและ
การสื่ อสารข้ อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นว่ า ระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทและ
บริ ษัทย่ อยมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริ ษัทและบริ ษัทย่ อยได้ จัดให้ มีบุคลากรอย่ างเพียงพอที่จะ
ดาเนินการตามระบบได้ อย่ างมีประสิ ทธิ ภาพ รวมทั้งบริ ษัทมีระบบควบคุมภายในในเรื่ องการติดตาม
ควบคุมดูแลการดาเนินงานของบริ ษัทย่ อยให้ สามารถป้องกันทรั พย์ สินของบริ ษัทและบริ ษัทย่ อยจากการที่
กรรมการหรื อผู้บริ หารนาไปใช้ โดยมิชอบหรื อโดยไม่ มีอานาจ รวมถึงการทาธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ งและบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน อย่ างเพียงพอแล้ ว สาหรั บการควบคุมภายในในหั วข้ ออื่ น คณะกรรมการเห็นว่ า
บริ ษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้ วเช่ นกัน ยกเว้ นในเรื่ อง...................................
การประเมินระบบควบคุมภายในในเรื่ องข้ างต้ น กรรมการอิสระหรื อกรรมการตรวจสอบมี
ข้ อสังเกตเพิ่มเติมจากคณะกรรมการ (ถ้ ามี) ว่ า..................................................................................................
นอกจากนี ้ ผู้สอบบัญชีของบริ ษัท คือ............................................ซึ่ งเป็ นผู้ตรวจสอบงบการเงิน
รายไตรมาสและประจาปี ............ได้ ให้ ความเห็นในรายงานการสอบบัญชีว่า บริ ษัทและบริ ษัทย่ อยมีข้อบกพร่ อง
เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน (ถ้ ามี) คือ...........................................................................................................
ทั้งนี ้ การที่บริ ษัทและบริ ษัทย่ อยมิได้ มีระบบควบคุมภายในในเรื่ องดังกล่ าวมีสาเหตุมาจาก
................................อย่ างไรก็ดี บริ ษัทและบริ ษัทย่ อยมีแนวทางที่จะแก้ ไขข้ อบกพร่ องดังกล่ าวโดย...........
ให้ เสร็ จสิ ้นภายใน...............
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

- 71 ตัวอย่ างการเปิ ดเผยข้ อมูลหั วหน้ างานตรวจสอบภายใน
(1) กรณี หัวหน้ างานตรวจสอบภายในเป็ นบุคลากรภายในของบริ ษัท
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่..... ............ครั้ งที่ ..........ได้ แต่ งตั้ง
(ชื่ อ นามสกุล) ให้ ดารงตาแหน่ งหั วหน้ างานผู้ตรวจสอบภายในของบริ ษัทตั้งแต่ วันที่................................
เนื่องจาก (เช่ น มีประสบการณ์ ในปฏิบัติงานด้ านการตรวจสอบภายในในธุรกิจ/อุตสาหกรรมที่มีลักษณะ
เดียวกับบริ ษัท มาเป็ นระยะ
ปี เคยเข้ารั บการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบัติงาน
ด้ านตรวจสอบภายใน ได้ แก่
) และมีความเข้ าใจในกิจกรรมและการดาเนินงานของบริ ษัท
จึ งเห็นว่ า มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้ าที่ดังกล่ าวได้ อย่ างเหมาะสมเพียงพอ
ทั้งนี ้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่ งตั้ง ถอดถอน โยกย้ ายผู้ดารงตาแหน่ งหั วหน้ าหน่ วยงาน
ตรวจสอบภายในของบริ ษัทจะต้ องผ่ านการอนุมัติ (หรื อได้ รับความเห็นชอบ) จากคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยคุณสมบัติของผู้ดารงตาแหน่ งหั วหน้ างานตรวจสอบภายในปรากฎในเอกสารแนบ 3
(2) กรณี ใช้ บริ การหน่ วยงานภายนอก (outsource)
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่.............ครั้ งที่ .........ได้ แต่ งตั้ง........
บริ ษัท.. (outsource).......ให้ ปฏิบัติหน้ าที่ผ้ ตู รวจสอบภายในของบริ ษัทตั้งแต่ วันที่.............ซึ่ งบริ ษัท............
...................(outsource)...ได้ มอบหมายให้ ...(ชื่ อ นามสกุล)... ตาแหน่ ง.................... เป็ นผู้รับผิดชอบหลักในการ
ปฏิบัติหน้ าที่ผ้ ตู รวจสอบภายในของบริ ษัท
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาคุณสมบัติของบริ ษัท…….(outsource)..........และ
....(ชื่ อ นามสกุล)..... แล้ วเห็นว่ า มีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบตั ิหน้ าที่ดังกล่ าว เนื่องจาก......(มีความ
เป็ นอิสระ และมีประสบการณ์ ในปฏิบัติงานด้ านการตรวจสอบภายในในธุรกิจ/อุตสาหกรรมที่มีลักษณะ
เดียวกับบริ ษัท มาเป็ นระยะ........ปี เคยเข้ารั บการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบัติงานด้ านตรวจสอบ
ภายใน ได้ แก่ ...............) โดย บริ ษัทยังได้ จัดตั้งฝ่ ายตรวจสอบภายในเพื่อทาหน้ าที่ประสานงานกับผู้ตรวจสอบ
ที่ว่าจ้ างจากภายนอก (outsource) ด้ วย
ทั้งนี ้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่ งตั้ง ถอดถอน โยกย้ ายผู้ดารงตาแหน่ งหั วหน้ าหน่ วยงาน
ตรวจสอบภายในของบริ ษัทจะต้ องผ่ านการอนุมัติ (หรื อได้ รับความเห็นชอบ) จากคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยคุณสมบัติของผู้ดารงตาแหน่ งหั วหน้ างานตรวจสอบภายในปรากฎในเอกสารแนบ 3
ตัวอย่ างการเปิ ดเผยข้ อมูลหั วหน้ างานกากับดูแลการปฏิบัติงาน
บริ ษัทมอบหมายให้ ....(ชื่ อ นามสกุล)....ดารงตาแหน่ งเป็ นหั วหน้ างานกากับดูแล
การปฏิบัติงาน (compliance department) เพื่อทาหน้ าที่กากับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ของหน่ วยงาน
ทางการที่กากับดูแลการประกอบธุรกิจของบริ ษัท โดยมีคุณสมบัติของผู้ดารงตาแหน่ งหั วหน้ างานกากับดูแล
การปฏิบัติงานของบริ ษัท ปรากฏในเอกสารแนบ 3
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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
9.2.4 กรณี ที่มีการแสดงราคาประเมินประกอบการทารายการระหว่างกัน ให้บริ ษทั
เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่มีการประเมินราคาและราคาประเมิน พร้อมทั้งให้แนบข้อมูลเกี่ยวกับ
การประเมินราคาดังกล่าว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ
คาแนะนา หรือคาอธิบายเพิม่ เติม
การเปิ ดเผยรายการระหว่ างกันมีเจตนารมณ์ เพื่อให้ เกิดความโปร่ งใสในการทารายการ
ระหว่ างบริ ษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และเพื่อให้ เชื่ อมั่นได้ ว่าการทารายการเหล่ านี ้
เป็ นธรรม สมเหตุสมผล และเป็ นประโยชน์ ต่อผู้ถือหุ้ น ดังนั้น ในการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกั บการทารายการ
ระหว่ างกันอย่ างน้ อยควรจะครอบคลุมในประเด็น ดังนี ้
(1) ชื่ อและความสั มพันธ์ ของบุคคลที่มีความขัดแย้ ง
(2) ลักษณะและปริ มาณรายการระหว่ างปี (รวมทั้งรายการคงค้ าง) เช่ น มูลค่ าการซื ้อ/ขาย
สิ นค้ าและบริ การ การกู้ยืมเงิน/ให้ ก้ ยู ืมเงิน การคา้ ประกัน การเช่ าอาคาร การเช่ าเครื่ องจักร รวมทั้งให้ อธิ บายถึง
ความต่ อเนื่องของรายการด้ วยว่ า เป็ นรายการที่กระทาอย่ างต่ อเนื่องหรื อกระทาตามความจาเป็ นเป็ นครั้ งคราว
(3) เหตุผลในการทารายการควรอธิ บายว่ า เหตุใดจึ งต้ องทารายการดังกล่ าวกับบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ ง และทาแล้ วมีประโยชน์ กับผู้ถือหุ้ นอย่ างไร และมีนโยบายการกาหนดราคาและเงื่อนไขการค้ า
ระหว่ างกันอย่ างไร มีความเป็ นธรรมและสมเหตุสมผลอย่ างไร
(4) มาตรการและระบบในการกากับดูแล คณะกรรมการตรวจสอบได้ ตรวจสอบรายการแล้ ว
หรื อไม่ ว่าเป็ นประโยชน์ ต่อผู้ถือหุ้นอย่ างไร และมีความเห็นอย่ างไร
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ที่ผ่านมาบริ ษัทที่ออกหลักทรั พย์ และบริ ษัทจดทะเบียนบางแห่ งไม่ เปิ ดเผยข้ อมูลในส่ วนนี้
โดยใช้ การอ้ างอิงให้ ไปดูรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินเท่ านั้น ซึ่ งข้ อมูลในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินจะมีข้อมูลโดยสรุ ปที่ไม่ มีรายละเอียดของรายการ และไม่ ได้ อธิ บายความจาเป็ นและความ
สมเหตุสมผลของรายการและมาตรการการอนุมัติรายการระหว่ างกัน จึ งทาให้ การเปิ ดเผยข้ อมูลไม่ ครบถ้ วน
นอกจากนี ้ ในการเปิ ดเผยนโยบายการกาหนดราคานั้นมักจะมีการเปิ ดเผยที่ไม่ ชัดเจน เช่ น เปิ ดเผยว่ าเป็ นราคา
ที่ตกลงร่ วมกัน ซึ่ งการเปิ ดเผยที่ชัดเจนถูกต้ อง บริ ษัทต้ องอธิ บายว่ า เป็ นราคาเดียวกับการทารายการกับ
บุคคลภายนอกหรื อเป็ นไปตามราคาตลาดหรื อไม่ อย่ างไร หากไม่ ใช่ ควรอธิ บายว่ ามีหลักเกณฑ์ การกาหนด
ราคาที่มีความเป็ นธรรมและสมเหตุสมผลอย่ างไรด้ วย
โดยหลักการแล้ ว การทารายการระหว่ างกันกับผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้ที่เกี่ยวข้ อง
ต้ องเป็ นการทารายการเพื่อประโยชน์ สูงสุดของบริ ษัท โดยมีราคาและเงื่อนไขที่ไม่ ควรแตกต่ างกับการทา
รายการกับบุคคลภายนอก และเป็ นการทารายการที่ไม่ มีผลให้ บุคคลที่มีส่วนได้ เสียได้ รับประโยชน์ ทางการเงิน
อื่นนอกเหนือจากที่พึงได้ ตามปกติ หรื อเป็ นเหตุให้ บริ ษัทได้ รับความเสียหาย หรื อกระทาการที่ขัดหรื อแย้ งกับ
ประโยชน์ ของบริ ษัทอย่ างมีนัยสาคัญ ทั้งนี ้ ในการสอบทานและให้ ความเห็นเกี่ยวกับรายการดังกล่ าว
คณะกรรมการหรื อคณะกรรมการตรวจสอบควรให้ เหตุผลประกอบให้ ชัดเจนด้ วยว่ า การทารายการดังกล่ าว
มีความจาเป็ น สมเหตุสมผล และเป็ นไปเพื่อประโยชน์ สูงสุดของบริ ษัท อย่ างไร เพื่อสร้ างความเชื่ อมั่นของ
ผู้ลงทุน
นอกจากนี ้ เนื่ องจากตามข้ อกาหนดในพระราชบัญญัติหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์
กาหนดให้ บริ ษัทที่ออกหลักทรั พย์ ต้ องนาธุรกรรมที่ทากับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามมาตรา 89/12(1 ) เช่ น
ข้ อตกลงทางการค้ าปกติ หรื อธุรกรรมปกติหรื อสนับสนุนธุรกิจที่มีเงื่อนไขการค้ าทั่วไป เป็ นต้ น ขออนุมัติ
จากคณะกรรมการบริ ษัทหรื อขออนุมัติหลักการจากคณะกรรมการบริ ษัทก่ อนที่จะทาธุรกรรม ดังนั้น
คณะกรรมการบริ ษัทควรติดตามตรวจสอบว่ า เมื่อมีรายการในลักษณะดังกล่ าวเกิดขึน้ บริ ษัทได้ มีการปฏิบัติ
ให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดในมาตรา 89/12(1 ) แล้ วหรื อไม่ โดยอาจพิจารณาจากข้ อมูลรายการระหว่ างกัน
ที่บริ ษัทเปิ ดเผยในงบการเงิน หรื ออาจให้ บริ ษัทรวบรวมและนาเสนอธุรกรรมให้ คณะกรรมการตรวจสอบ
สอบทานทุกไตรมาส (post audit) ทั้งนี ้ บริ ษัทสามารถศึกษาคาแนะนาในการปฏิบัติตามมาตรา 89/12(1)
ได้ จากหนังสื อเวียน ที่ กลต.จ.(ว) 38/2551 เรื่ อง คาแนะนาในการปฏิบัติตามมาตรา 89/12 (1)
แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
ทั้งนี ้ บริ ษัทสามารถศึกษาข้ อแนะนาและตัวอย่ างการเปิ ดเผยรายการระหว่ างกันเพิ่มเติมใน
ภาคผนวก 6
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

- 74 ส่ วนที่ 3
งบกำรเงิน
(แนบงบกำรเงินประจำปี สิ้นสุ ดวันที่............)

- 75 ส่ วนที่ 4
กำรรับรองควำมถูกต้ องของข้ อมูลสำหรับกำรส่ 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 ไม่ทาให้ผูอ้ ื่ 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 วันที่ล่าสุ 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 ้ งทุน ใช้ประกอบการตัดสิ นใจลงทุน บริ ษทั จึงควรเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาก่อนที่จะส่งให้สานักงาน
** พร้อมทั้งประทับตราบริ ษทั (ถ้ามี)

- 76 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 ได้ จากัดความรับผิดไว้
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 ซึ่งแก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 เท่านั้น

- 77 เอกสำรแนบ 1
รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มีอำนำจควบคุม ผู้ที่ได้ รับมอบหมำยให้ รับผิดชอบสู งสุ ดในสำยงำนบัญชี
และกำรเงิน ผู้ที่ได้ รับมอบหมำยให้ รับผิดชอบโดยตรงในกำรควบคุมดูแลกำรทำบัญชี เลขำนุกำรบริษัท
และตัวแทนติดต่ อประสำนงำนกรณีเป็ นบริษัทต่ ำงประเทศ
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
คาแนะนาการเปิ ดเผย
บริ ษัทสามารถเปิ ดเผยรายละเอียดข้ อมูลเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริ หาร ผู้มีอานาจควบคุม เลขานุการ
บริ ษัท และตัวแทนติดต่ อประสานงาน ให้ ครบถ้ วนตามที่กาหนดโดยไม่ จากัดรู ปแบบของการเปิ ดเผย รวมทั้ง
ปรั บปรุ งการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับการดารงตาแหน่ งของกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อผู้มีอานาจควบคุม
ให้ ครอบคลุมถึงการดารงตาแหน่ งใด ๆ ในปี ที่ผ่านมาในกิจการหรื อองค์ กรอื่ นที่มีลักษณะตามหมายเหตุ (5) (ข)
หากกรรมการหรื อผู้บริ หาร ดารงตาแหน่ งเป็ นประธานในคณะกรรมการย่ อยชุดใด เช่ น
เป็ นประธานกรรมการตรวจสอบ ให้ ระบุด้วย
1.2 ให้อธิบายหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริ ษทั และตัวแทนติดต่อประสานงาน
ตัวอย่ างการเปิ ดเผยหน้ าที่ความรั บผิดชอบของเลขานุการบริ ษัท
เลขานุการของบริ ษัทจะต้ องปฏิบัติหน้ าที่ตามที่กาหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของ
พระราชบัญญัติหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่ งมีผลใช้ บังคับในวันที่ 31 สิ งหาคม
2551 ด้ วยความรั บผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่ อสัตย์ สุจริ ต รวมทั้งต้ องปฏิบัติให้ เป็ นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับบริ ษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี ้ หน้ าที่ตามกฎหมายของ
เลขานุการบริ ษัทมีดังนี ้
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ก. ทะเบียนกรรมการ
ข. หนังสื อนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และ
รายงานประจาปี ของบริ ษัท
ค. หนังสื อนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้ น
2. เก็บรั กษารายงานการมีส่วนได้ เสียที่รายงานโดยกรรมการหรื อผู้บริ หาร และจัดส่ งสาเนารายงาน
การมีส่วนได้ เสียตามมาตรา 89/14 ให้ ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7
วันทาการนับแต่ วันที่บริ ษัทได้ รับรายงานนั้น
3. ดาเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
นอกจากนี ้ เลขานุการบริ ษัทยังมีหน้ าที่อื่นตามที่บริ ษัท (หรื อคณะกรรมการบริ ษัท) มอบหมาย
ดังนี.้ .........................................
ตัวอย่ างหน้ าที่อื่นของเลขานุการบริ ษัท
- ให้ คาแนะนาด้ านกฎหมายและกฎเกณฑ์ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง และข้ อพึงปฏิบัติด้านการกากับดูแล
ในการดาเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้ เป็ นไปตามกฎหมาย
- ทาหน้ าที่ในการดาเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริ ษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
- ติดต่ อประสานงานกับหน่ วยงานภายในบริ ษัทให้ ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริ ษัทและ
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ติดต่ อประสานงานกับหน่ วยงานที่กากับดูแล เช่ น สานักงาน ตลาดหลักทรั พย์ ฯ และดูแล
การเปิ ดเผยข้ อมูลและรายงานสารสนเทศต่ อหน่ วยงานที่กากับดูแลและสาธารณะชน ให้ ถูกต้ องครบถ้ วน
ตามกฎหมาย
- จัดให้ มีการปฐมนิเทศ ให้ คาแนะนาแก่ กรรมการที่ได้ รับการแต่ งตั้งใหม่
- หน้ าที่อื่น ๆ ตามที่ได้ รับมอบหมายจากบริ ษัท
(บริ ษัทสามารถศึกษาข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบาท หน้ าที่ และความรั บผิดชอบของเลขานุการ
บริ ษัทได้ จากคู่มือเลขานุการบริ ษัทที่จัดทาโดยตลาดหลักทรั พย์ ฯ ชมรมเลขานุการบริ ษัทไทย หรื อสมาคม
ส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย เป็ นต้ น เพื่อใช้ ประกอบการพิจารณากาหนดหน้ าที่ของเลขานุการบริ ษัท
ข้ างต้ น)
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 โดยมีรายละเอียดเช่นเดียวกับข้อมูลในข้อ 1.1 ด้วย
นอกจากนี้ ให้ระบุให้ชดั เจนด้วยว่า กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อยรายใดเป็ นบุคคล
ที่คณะกรรมการบริ ษทั มีมติอนุมตั ิส่งเข้าเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และผูม้ ีอานาจควบคุม ของบริ ษทั ย่อยดังกล่าว
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(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
(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
คาแนะนา หรือคาอธิบายเพิม่ เติม
สานักงานให้ ความสาคัญกับการพิจารณาความรู้ ความเข้ าใจ บทบาท หน้ าที่ ความรั บผิดชอบ
ของกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ดังนั้น เพื่อให้ แน่ ใจว่ ากรรมการทุกท่ านเข้ าใจ และมีแนวทางในการทา
หน้ าที่ดังกล่ าว แต่ ละบริ ษัทจึ งควรดูแลให้ กรรมการทุกท่ าน เข้ ารั บการอบรมในหลักสูตรที่จัดขึน้ สาหรั บ
กรรมการและกรรมการตรวจสอบโดยเฉพาะ เช่ น หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) หรื อ
หลักสูตร Director Accredited Program (DAP) (รายละเอียดหลักสูตรดูเพิ่มเติมได้ ที่ website ของสมาคม
ส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) http://www.thai-iod.com) โดยกรรมการของบริ ษัทจดทะเบียน
สามารถติดต่ อกับสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย เพื่อสมัครเข้ าอบรมหลักสูตร DAP และเปิ ดเผย
ข้ อมูลดังกล่ าวด้ วย
ทั้งนี ้ ในการระบุประวัติการอบรมหรื อประสบการณ์ ทางาน ขอให้ ระบุระยะเวลาที่เกี่ยวข้ อง
ด้ วย เช่ น ปี ที่เข้ าอบรม เป็ นต้ น
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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) ให้ระบุการถือหุน้ ทั้งทางตรงและทางอ้อม 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
(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 โดยประสบการณ์ทางานที่เกี่ยวข้องกับด้านบัญชี หรื 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

- 81 (ข) หากมีการดารงตาแหน่งใด 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 บริ ษทั
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง
รายชื่อ
1
2
3
1
2
3
1
2
3
ตัวอย่าง
นาย ก.
//
X
/
X
นาย ข.
/
/
/
/
/
หมายเหตุ
1. / = กรรมการ X = ประธานกรรมการ // = กรรมการบริ หาร
2. บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง ให้หมายถึง นิยามนิติบุคคลของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ของประกาศนี้
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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รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำรของบริษัทย่ 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
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รำยละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ ำงำนตรวจสอบภำยในและหัวหน้ ำงำนกำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนของบริษัท
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 นึ ไป
(3) ประสบการณ์การทางาน และการฝึ กอบรมที่เกี่ยวข้อง
(4) สาหรับหัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบตั ิงาน ให้ระบุหน้าที่ความรับผิดชอบด้วย
ตัวอย่ างการเปิ ดเผยหน้ าที่ความรั บผิดชอบของหั วหน้ างานกากับดูแลการปฏิบัติงาน
หั วหน้ างานกากับดูแลการปฏิ บัติงานมีหน้ าที่ความรั บผิดชอบ (เช่ น ในการเป็ นศูนย์ กลางการ
กากับดูแลการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท/กลุ่มบริ ษัทให้ เป็ นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้ อบังคับ นโยบาย และ
ข้ อกาหนดของหน่ วยงานทางการที่เกี่ยวข้ อง เช่ น ธนาคารแห่ งประเทศไทย, สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.,
สานักงานคณะกรรมการ คปภ.,สานักงาน กกพ.หรื อหน่ วยงานทางการอื่นที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินธุรกิจของ
บริ ษัท) ทั้งนี ้ คณะกรรมการบริ ษัทได้ อนุมัตินโยบายด้ านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Policy)
โดยกาหนดให้ คณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้บริ หารระดับสูง ฝ่ ายงานหรื อหน่ วยงาน และ
พนักงานต้ องปฏิบัติให้ ถูกต้ องตามกฎหมาย รวมถึงมีการสื่ อสารกับพนักงานได้ ตระหนักว่ า พนักงานทุกคน
มีหน้ าที่ และความรั บผิดชอบในการศึกษาและทาความเข้ าใจในกฎหมายรวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ องในงาน
ที่รับผิดชอบ และปฏิบัติให้ ถูกต้ องครบถ้ วน เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ อย่ างเคร่ งครั ด
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

- 84 เอกสำรแนบ 4
ทรัพย์ สินที่ใช้ ในกำรประกอบธุรกิจ
(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) ให้อธิบายนโยบายการลงทุนในบริ 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
ทั้งนี้ หากเป็ นการประเมินมูลค่าทรัพย์สินในต่างประเทศ จะต้องกระทาโดยบุคคลที่บริ ษทั
พิจารณาว่า มีความเหมาะสมและสามารถประเมินมูลค่าทรัพย์สินให้สะท้อนมูลค่าที่ แท้จริ งได้อย่างน่าเชื่อถือเพียงพอ
โดยผูท้ ี่ทาหน้าที่ประเมินมูลค่าทรัพย์สินดังกล่าวต้องเข้าลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ดว้ ย
(1) เป็ นที่ปรึ กษาทางการเงินหรื อบริ ษทั ประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนที่อยูใ่ นบัญชี
รายชื่อที่สานักงานให้ความเห็นชอบ หรื อผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่สานักงานให้การยอมรับ
(2) ในกรณี ที่ผทู ้ ี่ทาหน้าที่ประเมินมูลค่าทรัพย์สินเป็ นบุคคลต่างประเทศ ต้องเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังนี้
(ก) อยูใ่ นบัญชีรายชื่อของทางการหรื อหน่วยงานกากับดูแลของประเทศอันเป็ นที่ต้ งั
ของทรัพย์สินกาหนดให้สามารถทาหน้าที่ประเมินมูลค่าทรัพย์สินนั้น ๆ ได้
(ข) ในกรณี ที่ไม่ปรากฏบัญชีรายชื่อตาม (ก) 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)

- 85 รำยละเอียดเกี่ยวกับรำยกำรประเมินรำคำทรัพย์ 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 ชี่ ยวชาญเฉพาะด้าน
(5) วันที่ในรายงานประเมินราคาทรัพย์สิน
คาแนะนา หรือคาอธิบายเพิม่ เติม
1. กรณีบริษัทผลิตสินค้ าเพือ่ จาหน่ าย : ควรอธิ บายลักษณะทรั พย์ สินที่สาคัญที่ใช้ ประกอบ
ธุรกิจหลัก เช่ น ที่ดิน อาคาร โรงงาน เครื่ องจักร เป็ นต้ น เช่ น
ประเภท/ลักษณะทรั พย์ สิน
ลักษณะกรรมสิ ทธิ์
1. ที่ดิน .. แปลง ที่ตงั้ ....รวมเนือ้ ที่......ไร่ บริ ษทั เป็ นเจ้ าของ
2. อาคารสานักงาน ... ชั้น ที่ตั้ง..............
3. โรงงาน .... แห่ ง
สาหรั บธุรกิจ/ผลิต..........ที่ตั้ง..........
3. โรงงาน ... แห่ ง
สาหรั บธุรกิจ/ผลิต..........ที่ตั้ง..........
4. เครื่ องจักร
ประเภท..........จานวน.........ชุด

บริ ษทั เป็ นเจ้ าของ
บริ ษทั ย่ อย คือ.....
เป็ นเจ้ าของ
บริ ษทั ย่ อย คือ.....
เป็ นเจ้ าของ
ทาสัญญาเช่ า
ระยะยาว 5 ปี

มูลค่ า (ลบ.)
xxx
xxx
xxx

ภาระผูกพัน
ติดจานองกับสถาบันการเงิน
มูลค่ า xxx ล้ านบาท
ไม่ มีภาระผูกพัน
ไม่ มีภาระผูกพัน

xxx

ไม่ มีภาระผูกพัน

xxx

ไม่ มีภาระผูกพัน

- 86 ทั้งนี ้ หากบริ ษัทและบริ ษัทย่ อยอยู่ระหว่ างลงทุนเพิ่มเติมในโครงการสาคัญ ก็ควรระบุไว้ ด้วย
2. กรณีบริษัทประกอบธุรกิจเหมืองแร่ : นอกจากอธิ บายสิ นทรั พย์ ตามกรณี แรกแล้ ว ให้ ระบุ
จานวนเหมืองแร่ ที่ได้ รับสัมปทาน ที่ตั้ง พร้ อมทั้งแสดงปริ มาณสารองของเหมืองแร่ แต่ ละประเภทที่ประเมิน
โดยหน่ วยงานราชการ และให้ สรุ ปลักษณะสาคัญของสัมปทาน เช่ น อายุสิทธิ ของสัมปทาน นอกจากนี ้
สามารถใช้ แนวทางการเปิ ดเผยข้ อมูลธุรกิจเหมืองแร่ ในภาคผนวก 2 ประกอบการเปิ ดเผยข้ อมูลให้ ครบถ้ วนด้ วย
3. กรณีบริษัทประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ : ควรแสดงสิ นทรั พย์ ที่มีไว้ เพื่อขายแยกเป็ นแต่ ละ
โครงการ โดยระบุถึงกรรมสิ ทธิ์ และราคาประเมินโดยผู้ประเมินราคาที่อยู่ในบัญชีที่ได้ รับความเห็นชอบจาก
สานักงาน ส่ วนการวิเคราะห์ คุณภาพลูกหนี ้ และนโยบายการรั บรู้ รายได้ และการวิเคราะห์ ความเพียงพอ
และเหมาะสมของทรั พย์ สินดังกล่ าว ให้ อธิ บายไว้ ในหั วข้ อการวิเคราะห์ และคาอธิ บายของฝ่ ายจัดการ
4. กรณีที่บริษัทเป็ นเจ้ าของเครื่องหมายการค้ าสาคัญ ลิขสิทธิ์ หรือทรัพย์ สินทางปัญญาอื่น
ให้ เปิ ดเผยด้ วย เช่ น
รู ปแบบ
เครื่ องหมาย/ลิขสิ ทธิ์
1. เครื่ องหมายการค้ า.. (ระบุ)........
2. ลิขสิ ทธิ์ .. (ระบุ).........................
3. ..................................................

ชื่ อเจ้ าของ

ประเภทสิ นค้ า/
บริ การ

เลขทะเบียน/
ประเทศที่จดทะเบียน

ระยะเวลา
คุ้มครอง

ทั้งนี ้ หากบริ ษัทและบริ ษัทย่ อยมีเครื่ องหมายการค้ าเป็ นจานวนมาก บริ ษัทสามารถสรุ ปจานวน
เครื่ องหมายการค้ าทั้งหมด และลักษณะสาคัญของเครื่ องหมายการค้ า โดยแสดงเฉพาะเครื่ องหมายการค้ าที่มี
ความสาคัญต่ อบริ ษัทและบริ ษัทย่ อยที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจก็ได้
5. ในกรณีที่การดาเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่ อย พึ่งพิงบนสัญญาสาคัญ เช่ น สัญญา
สัมปทาน franchise agreement ให้ สรุ ปสาระสาคัญและเปิ ดเผยเงื่อนไขสาคัญด้ วย (เว้ นแต่ จะได้ เปิ ดเผยไว้
ในหั วข้ ออื่นแล้ ว)
6. สัญญาเช่ าทรัพย์ สินระยะยำว หากบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีสัญญาเช่าระยะยาวเป็ นจานวนมาก
บริ ษทั สามารถแสดงเฉพาะสัญญาเช่าระยะยาวที่มีความสาคัญที่ใช้ในการประกอบธุรกิจได้
ตัวอย่ าง
โรงงานของบริ ษัทตั้งอยู่ใกล้ ลูกค้ า ซึ่ งช่ วย minimise production lead-times ในการขนส่ งสิ นค้ าให้
ลูกค้ า และประหยัดค่ าขนส่ งปั จจุบันบริ ษัทมีโรงงานทั้งหมด ....แห่ ง ตั้งอยู่ในภาคเหนือ และจะมีโรงงานอีก
.... แห่ ง ภายในไตรมาส ... นี ้ ที่จังหวัด....รวมทั้งบริ ษัทมีแผนจะสร้ างโรงงานเพิ่มอีก ... แห่ งที่ ........
ภาพด้ านล่ างคือ แผนภาพที่ตั้งโรงงานของบริ ษัทในประเทศไทย และที่จะสร้ างเพิ่มในอนาคตโรงงาน
ทั้ง .... แห่ งของบริ ษัท มีพืน้ ที่รวมประมาณ ............... ตารางเมตร ซึ่ งมีรายละเอียดดังนี ้
ที่ตั้ง

วันที่ผลิตเชิ งพาณิ ชย์

กรรมสิ ทธิ์ /เช่ า

การใช้ ประโยชน์

จ. ............

.........................

บริ ษัทเป็ นเจ้ าของ

.........................

- 87 เอกสำรแนบ 5
นโยบำยและแนวปฏิบัติกำรกำกับดูแลกิจกำร ฉบับเต็ม และจรรยำบรรณธุรกิจ ฉบับเต็มที่บริษัทได้ จัดทำ
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

- 88 เอกสำรแนบ 6
รำยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ

- 89 -

ภำคผนวก

- 90 ภำคผนวก 1

แบบสอบทำนควำมครบถ้ วนของข้ อมูลที่เปิ ดเผย
ในแบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report)
(“Checklist แบบ 56-1 One Report”)

ข้ อควรระวังในกำรใช้ Checklist
- หัวข้อและประเด็นใน Checklist เป็ นเพียงตัวช่วยในการสอบทานว่า บริ ษท
ั ได้เปิ ดเผยข้อมูลที่สาคัญ
ในแบบ 56-1 One Report แล้วหรื อไม่เท่านั้น
-

การเปิ ดเผยข้อมูลในแบบ 56-1 One Report ยังต้องเป็ นไปตามข้อกาหนดในแบบแนบท้ายประกาศที่
เกี่ยวข้อง

วิธีกำรใช้ Checklist
1. นาแบบ 56-1 One Report ที่จดั ทาเสร็ จแล้ว มาตรวจเช็คความครบถ้วนตามแต่ละหัวข้อใน Checklist
2. ใส่ สัญลักษณ์ในช่อง “เปิ ดเผย?” เช่น
- “Y” หรื อ “/”
กรณี เปิ ดเผยครบถ้วนแล้ว
- “N” หรื อ “X”
กรณี ยงั ไม่เปิ ดเผย หรื อยังไม่ชดั เจน
- “NA” หรื อ “-”
กรณี เป็ นข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั หรื อไม่มีขอ้ มูลในเรื่ องนั้น
3. ปรับปรุ งแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติมในหัวข้อที่พบว่า ยังเปิ ดเผยไม่ครบถ้วนหรื อไม่ชดั เจน ก่อนที่จะนาส่ ง
แบบ 56-1 One Report ต่อสานักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ บริ ษทั อาจส่ง Checklist มาพร้อมกับการส่งแบบ 56-1
One Report ด้วยก็ได้

- 91 Checklist สำหรับสอบทำนแบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) สำหรับปี บัญชี
บริษัท
ข้อที่
ส่ วนที่ 1
1

1.1
1.1.1
1.1.2

1.1.3
(1)
(2)
1.1.4

1.1.5

1.2
1.2.1

1.2.2
(1)

ตัวย่อ
หัวข้อ/รำยละเอียด
สำรบัญ
กำรประกอบธุรกิจและผลกำรดำเนินงำน
โครงสร้ ำงและกำรดำเนินงำนของกลุ่มบริษัท
- ภาพรวมที่มาและลักษณะการประกอบธุรกิจของบริ ษทั หรื อ
กลุ่มบริ ษทั ซึ่งประกอบด้วย บริ ษทั บริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ร่ วม
ที่ดาเนินงานอยูใ่ นปัจจุบนั หรื อกาลังจะดาเนินงาน
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
- อานาจในการควบคุมบริ ษทั ในปี ที่ผา่ นมา
- ลักษณะการประกอบธุรกิจในปี ที่ผา่ นมา
- การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้น การจัดการ หรื อ
การประกอบธุรกิจ หรื อเหตุการณ์สาคัญอื่น ในช่วง 3 ปี
ที่ผา่ นมา

การใช้เงินที่ได้จากการระดมทุนเป็ นไปตามวัตถุประสงค์
หรื อไม่
การใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายตราสารทุนหรื อตราสารหนี้
กฎหมายที่ใช้บงั คับกับตราสารหนี้
ข้อผูกพันที่บริ ษทั ให้คามัน่ ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายหลักทรัพย์และ/หรื อเงื่อนไขการอนุญาตของ
สานักงาน (ถ้ามี) และ/หรื อเงื่อนไขการรับหลักทรัพย์
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ (ถ้ามี)
ชื่อ สถานที่ต้งั สานักงานใหญ่ ประเภทธุรกิจ เลขทะเบียนบริ ษทั
โทรศัพท์ โทรสาร เว็บไซต์บริ ษทั (ถ้ามี) จานวนและชนิดของ
หุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้างรายได้แยกตามสายผลิตภัณฑ์/กลุ่มธุรกิจ
โดยอย่างน้อยต้องแสดงรายได้ของสายผลิตภัณฑ์/กลุ่มธุรกิจ
ที่มีมูลค่าเกิน 10% ของรายได้รวมตามงบการเงินรวม
(ตามตาราง)
อธิบายโดยแบ่งตามสายผลิตภัณฑ์/กลุ่มธุรกิจตามตาราง
โครงสร้างรายได้
ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
ลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริ การและการพัฒนานวัตกรรม

เปิ ดเผย?

ประเด็นที่ควรระวัง

กรณีที่ไม่สามารถปฏิบตั ิตามเป้าหมายที่ได้เปิ ดเผยไว้
ในปี ก่อนหน้านี้ ควรอธิบายความคืบหน้าและสาเหตุดว้ ย

- หากที่ผา่ นมาบริ ษทั มีการขยายธุรกิจ หรื อลงทุนในธุรกิจ
ใหม่ เพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ หรื อจาหน่าย/ยกเลิกธุรกิจ
บางประเภทออกไป บริ ษทั ได้เปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวและ
ผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดาเนินเพิ่มเติมใน
หัวข้อ MD&A แล้วหรื อไม่

- โครงสร้างรายได้เปรี ยบเทียบย้อนหลัง 3 ปี หรื อไม่

- แยกอธิบายตามสายผลิตภัณฑ์/กลุ่มธุรกิจที่มีนยั สาคัญ
แล้วหรื อไม่
- สินค้าหรื อวัตถุดิบมีปัญหาในเรื่ องใดหรื อไม่ (เช่น
การขาดแคลน, ความผันผวนของราคา, การจัดเก็บ
เป็ นต้น)

เปิ ดเผย?
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(2)

(ก)

(ข)

(3)

หัวข้อ/รำยละเอียด
- การได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ สัมปทาน หรื อ
การส่งเสริ มการลงทุน พร้อมทั้งอธิบายลักษณะสิ ทธิประโยชน์

- กรณีธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ให้อธิบายลักษณะโครงการ
ที่มีนยั สาคัญที่กาลังดาเนินการอยูใ่ นแต่ละโครงการ เช่น ชื่อ
ที่ต้งั ประเภทโครงการ ลูกค้าเป้าหมาย จานวนหน่วย พื้นที่
ขาย/เช่า มูลค่าโครงการ ความคืบหน้าการขายและการพัฒนา
โครงการ
- นโยบายการวิจยั และการพัฒนาในด้านต่าง ๆ และการพัฒนา
นวัตกรรมในกระบวนการ สินค้าและ/หรื อบริ การ หรื อโมเดล
ธุรกิจ (ถ้ามี)
การตลาดและการแข่งขัน

การทาการตลาดของผลิตภัณฑ์และบริ การที่สาคัญ
- นโยบายการตลาดในปี ที่ผา่ นมา
- อธิบายเชิงเปรี ยบเทียบกับคู่แข่งในภาพรวม
- ลักษณะลูกค้า ความสัมพันธ์
- กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
- การจาหน่ายและช่องทางการจาหน่าย
- สัดส่วนการจาหน่ายในประเทศและต่างประเทศ
- ชื่อประเทศหรื อกลุ่มประเทศที่จาหน่ายผลิตภัณฑ์
- หากพึ่งพิงลูกค้าหรื อตัวแทนจาหน่ายรายใดรายหนึ่งเกิน 30%
ของรายได้รวม ใน 3 ปี ที่ผา่ นมา ให้ระบุจานวนราย ลักษณะ
ความสัมพันธ์ และประเภทสินค้าที่ขาย
- หากพึ่งพิงลูกค้าหรื อผูจ้ ดั จาหน่ายรายใดที่มีบทบาทสาคัญต่อ
การอยูร่ อดของบริ ษทั ให้ระบุเป็ นปัจจัยความเสี่ยงด้วย
สภาพการแข่งขัน
- สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมในปี ที่ผา่ นมา
- แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต
- จานวนคู่แข่งขันโดยประมาณ
- ขนาดของบริ ษทั เมื่อเทียบกับคู่แข่งขัน
- สถานภาพและศักยภาพในการแข่งขัน
- ชื่อคู่แข่งขัน (กรณีมีคู่แข่งขันเพียงรายเดียวหรื อน้อยราย)
การจัดหาผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ
- ลักษณะการจัดให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์
- การผลิต (จานวนโรงงาน/กาลังการผลิตรวม)
- การจัดหาวัตถุดิบหรื อผลิตภัณฑ์เพื่อจาหน่าย

เปิ ดเผย?

ประเด็นที่ควรระวัง
- สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ยังมีผลหรื อไม่ (ยังไม่หมดอายุ)
- การส่งเสริ มการลงทุนให้เปิ ดเผยเฉพาะที่มีนยั สาคัญ เช่น
สิทธิประโยชน์ดา้ นภาษีเงินได้นิติบุคคล ส่วนการส่งเสริ ม
การลงทุนด้านอื่นสามารถสรุ ปให้เป็ นภาพรวมได้โดยไม่
ต้องแจกแจงรายรายการ

- บริ ษทั ไม่ตอ้ งเปิ ดเผยรายชื่อลูกค้า ผูจ้ ดั จาหน่าย หรื อ
supplier (เว้นแต่มีการพึ่งพิงอย่างมากจนถือว่ามีบทบาท
สาคัญต่อความอยู่รอดของบริ ษทั หรื อได้เคยเปิ ดเผยชื่อให้
บุคคลอื่นทราบ เช่น นักลงทุนหรื อนักวิเคราะห์)

- หากแต่งตั้งผูจ้ ดั จาหน่ายแต่เพียงผูเ้ ดียว ให้ระบุ
พร้อมสรุ ปสาระสาคัญของสัญญาแต่งตั้งด้วย

- หากเปิ ดเผยข้อมูลชื่อลูกค้าหรื อผูจ้ ดั จาหน่ายให้แก่
บุคคลอื่น เช่น ผูล้ งทุนหรื อนักวิเคราะห์ดา้ นหลักทรัพย์
หรื อการลงทุน ให้ระบุชื่อดังกล่าวไว้ดว้ ย

- ในกรณีเป็ นสถาบันการเงิน ให้อธิบายในเรื่ องแหล่งที่มา
ของเงินทุน และการให้กยู้ ืมด้วย

เปิ ดเผย?
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หัวข้อ/รำยละเอียด
เปิ ดเผย?
- จานวนผูจ้ ดั จาหน่ายวัตถุดิบ
- สัดส่วนการซื้อวัตถุดิบในประเทศและต่างประเทศ
- หากพึ่งพิงผูจ้ ดั จาหน่ายรายใดเกิน 30% ของยอดซื้อรวม
ให้ระบุจานวนราย ลักษณะความสัมพันธ์ ประเภทสิ นค้าที่ซ้ือ
- หากพึ่งพิงผูจ้ ดั จาหน่ายรายใดที่มีบทบาทสาคัญต่อ
การอยูร่ อดของบริ ษทั ให้ระบุเป็ นปัจจัยความเสี่ยงด้วย
- หากเปิ ดเผยข้อมูลชื่อผูจ้ ดั จาหน่ายให้แก่บุคคลอื่น เช่น
ผูล้ งทุนหรื อนักวิเคราะห์ดา้ นหลักทรัพย์หรื อการลงทุน
ให้ระบุชื่อดังกล่าวไว้ดว้ ย
(4)
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
-ลักษณะสาคัญของทรัพย์สินถาวรหลักและทรัพย์สินไม่มีตวั ตน
ที่สาคัญที่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยใช้ในการประกอบธุรกิจ
- นโยบายการลงทุนในบริ ษทั ย่อยบริ ษทั ร่ วม
ให้อธิบายข้อมูลโดยสังเขป และรายละเอียดให้เปิ ดเผยตาม
เอกสารแนบ ดังนี้
- ท - ทรัพย์สินถาวรหลัก
- ลักษณะสาคัญ กรรมสิทธิ์
- สรุ ปสาระสาคัญของสัญญาเช่าระยะยาว (ถ้ามี)
- หากนาทรัพย์สินไปเป็ นหลักประกัน ให้ระบุวงเงินของ
ภาระหลักประกันของทรัพย์สินนั้นด้วย
- ทรัพย์สินที่ไม่มีตวั ตนที่สาคัญ (สิทธิบตั ร/สัมปทาน/ลิขสิทธิ์/
เครื่ องหมายการค้า) ให้อธิบาย
- ลักษณะสาคัญ

- เงื่อนไข และอายุของสิทธิ
- ผลต่อการดาเนินธุรกิจ

(5)

1.3
1.3.1

- ให้อธิบายนโยบายการลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม
(เช่น ธุรกิจที่บริ ษทั จะลงทุน)
- ราคาประเมินทรัพย์สิน หากมีการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์หรื อมีการตีราคาทรัพย์สินใหม่ (ถ้ามี)
งานที่ยงั ไม่ส่งมอบ เฉพาะงานโครงการ หรื อชิ้นงาน ที่มีมูลค่าสูง
และใช้เวลาในการส่งมอบงาน
- มูลค่างานที่ยงั ไม่ส่งมอบ ณ วันหลังสุ ดที่เป็ นไปได้
- หากเป็ นโครงการที่มีมูลค่าตั้งแต่ 10% ของรายได้รวม ให้ระบุ
เป็ นรายชิ้นที่คาดว่าจะส่งมอบในแต่ละช่วงเวลา
โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริ ษทั
โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริ ษทั
- นโยบายการแบ่งการดาเนินงานของบริ ษทั ในกลุ่ม
แผนภาพโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริ ษทั

ประเด็นที่ควรระวัง

- มูลค่าทรัพย์สินแต่ละประเภทตรงกับงบการเงินหรื อไม่
- เปิ ดเผยภาระผูกพันและวงเงินค้าประกัน กรณี นา
ทรัพย์สินไปวางเป็ นประกัน แล้วหรื อไม่
- กรณีมีทรัพย์สินไม่ใช้ดาเนินงานเป็ นจานวนมาก
มีนโยบายดาเนินการกับทรัพย์สินดังกล่าวอย่างไร

- สรุ ปสาระสาคัญของสัญญาที่มีนัยสาคัญต่อการ
ประกอบธุรกิจ เช่น สัญญาเช่า สัญญาการใช้สิทธิ
ประโยชน์ เป็ นต้น
- มี hidden asset อื่นที่ยงั ไม่เปิ ดเผยหรื อไม่
- ผลกระทบต่อบริ ษทั หากสิทธิบตั ร สัมปทาน ลิขสิทธิ์
ฯลฯ หมดอายุ เป็ นอย่างไร
- ได้เปิ ดเผยข้อมูล เช่น ประเภทอุตสาหกรรม ระยะเวลา
การลงทุน รู ปแบบการลงทุน/ร่ วมทุน เป็ นต้น แล้วหรื อไม่

ตรวจสอบว่าโครงสร้างการถือหุ้นอาจก่อให้เกิด conflict
of interest หรื อไม่ ซึ่งได้แก่

เปิ ดเผย?
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1.3.2

1.3.3

หัวข้อ/รำยละเอียด
เปิ ดเผย?
- สัดส่วนการถือหุ้น และสัดส่วนของสิทธิออกเสียง (ถ้าแตกต่าง
จากสัดส่วนการถือหุ้น)
- ชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของผูร้ ่ วมทุน

ขนาดของบริ ษทั ที่ประกอบธุรกิจหลัก และขนาดของบริ ษทั อื่น
ที่เปรี ยบเทียบกับขนาดของบริ ษทั และตรวจสอบว่าเป็ นไปตาม
เกณฑ์หรื อไม่
- มาตรการและแนวทางการแก้ไข หากไม่เป็ นไปตามเกณฑ์
- ชื่อ ที่ต้งั สนญ. ประเภทธุรกิจ โทรศัพท์ โทรสาร จานวนและ
ชนิดของหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของนิติบุคคลที่บริ ษทั
ถือหุ้นตั้งแต่ 10% ขึ้นไป
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ร่ วม
รวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของ
บริ ษทั ดังกล่าว ให้อธิบายเหตุผลประกอบ
ความสัมพันธ์กบั กลุ่มธุรกิจของผูถ้ ือหุ้นใหญ่
- โครงสร้างหรื อสถานภาพของบริ ษทั /กลุ่มบริ ษทั ในกรณีที่เป็ น
ส่วนหนึ่งของกลุ่มธุรกิจของผูถ้ ือหุ้นใหญ่

- อธิบายเหตุผลและโอกาสหรื อความจาเป็ นที่ตอ้ งมีการพึ่งพิง
หรื อสนับสนุนระหว่างกัน รวมทั้งความสาคัญเชิงกลยุทธ์
(positioning) ของบริ ษทั /กลุ่มบริ ษทั ต่อกลุ่มธุรกิจของ
ผูถ้ ือหุ้นใหญ่
- กลไกการรักษาสิทธิของผูถ้ ือหุ้น กรณีที่โครงสร้างธุรกิจของ
บริ ษทั /บริ ษทั ในกลุ่มมีการแข่งขันกันอย่างมีนัยสาคัญ
1.3.4
(1)
(ก)

ผูถ้ ือหุ้น
รายชื่อผูถ้ ือหุ้นใหญ่
กลุ่มผูถ้ ือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก จานวนและสัดส่วน
การถือหุ้น โดยนับรวมการถือหุ้นของผูท้ ี่เกี่ยวข้องและผูท้ ี่อยู่
ภายใต้ผมู ้ ีอานาจควบคุมเดียวกันเป็ นกลุ่มเดียวกัน

(ข)

กลุ่มผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อ
การกาหนดนโยบาย การจัดการ หรื อการดาเนินงานของบริ ษทั
อย่างมีนยั สาคัญ
- ชื่อบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลหลักที่เป็ นผูถ้ ือหุ้นที่แท้จริ ง (ultimate
shareholder) และธุรกิจหลักของบุคคลดังกล่าว สาหรับกรณี
รายชื่อกลุ่มผูถ้ ือหุ้นไม่แสดงถึงบุคคลที่เป็ นผูถ้ ือหุ้นที่แท้จริ ง
เช่น holding company หรื อ nominee account

ประเด็นที่ควรระวัง
- กลุ่มผูถ้ ือหุ้นหรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องทาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจหลักของบริ ษทั
- มีการถือหุ้นไขว้ระหว่างกันหรื อไม่
- มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริ ษทั ย่อยหรื อ
บริ ษทั ร่ วม >10% หรื อไม่
หากมีโครงสร้างลักษณะดังกล่าว ขอให้ตรวจสอบว่า
ต้องปรับโครงสร้างฯ ให้ไม่มี conflict of interest หรื อไม่

ไม่ตอ้ งเปิ ดเผยหัวข้อนี้ หากธุรกิจหลักของบริ ษทั มิได้มี
ความสัมพันธ์หรื อเกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจอื่นของ
ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่อย่างมีนยั สาคัญ หรื อมีความสัมพันธ์กนั
แต่เพียงครั้งคราวเฉพาะธุรกรรม

ตรวจสอบว่าโครงสร้างการถือหุ้นอาจก่อให้เกิด conflict
of interest หรื อไม่ หากมี ต้องระบุมาตรการป้องกัน
conflict of interest หรื อดาเนินการปรับโครงสร้าง

- กรณีผถู ้ ือหุ้นใหญ่เป็ นนิติบุคคลที่ไม่แสดงถึงบุคคล
ที่เป็ นผูถ้ ือหุ้นที่แท้จริ ง holding company หรื อ nominee
account ได้เปิ ดเผยรายชื่อบุคคลที่เป็ นผูถ้ ือหุ้นที่แท้จริ ง
แล้วหรื อไม่
- รายชื่อผูถ้ ือหุ้นมาจากการปิ ดทะเบียนล่าสุดหรื อไม่
(ไม่ควรปรากฏรายชื่อศูนย์รับฝาก (TSD) เป็ นผูถ้ ือหุ้น)
- เฉพาะข้อตกลงที่บริ ษทั เป็ นผูร้ ่ วมลงนาม

เปิ ดเผย?

- 95 ข้อที่
(2)

2
2.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
3

หัวข้อ/รำยละเอียด
เปิ ดเผย?
หากเป็ น holding company ให้แสดงรายชื่อผูถ้ ือหุ้นของ
บริ ษทั ย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักด้วย
ข้อตกลงระหว่างผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ (shareholders’ agreement)
ในเรื่ องที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรื อ
การบริ หารงานของบริ ษทั และอธิบายสาระสาคัญที่มีผลต่อ
การดาเนินงาน
จานวนทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ว
- ทุนจดทะเบียน/ทุนชาระแล้ว/จานวนหุ้น
- ชื่อตลาดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียน
หุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรื อเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ เช่น
หุ้นบุริมสิทธิ ให้อธิบายจานวน มูลค่า และสิทธิหรื อเงื่อนไขที่
แตกต่างจากหุ้นสามัญ
ในกรณีที่มีหุ้นหรื อหลักทรัพย์แปลงสภาพของบริ ษทั เป็ น
หลักทรัพย์อา้ งอิงในการออกหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
เพื่อผูล้ งทุนซึ่งเป็ นคนต่างด้าว (Thai Trust Fund) และ
ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อา้ งอิงไทย
(NVDR) ให้ระบุจานวนหุ้นและจานวนหุ้นรองรับหลักทรัพย์
แปลงสภาพที่เป็ นหลักทรัพย์อา้ งอิงดังกล่าว พร้อมทั้งอธิบายถึง
ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผูถ้ ือหุ้นอันเนื่องมาจาก
การที่กองทุนรวมหรื อผูอ้ อก NVDR ไม่ใช้สิทธิออกเสียง
ในการประชุมผูถ้ ือหุ้น
การออกหลักทรัพย์อื่น
กรณีมีหลักทรัพย์แปลงสภาพ
- อธิบายลักษณะสาคัญ ประเภท อายุ อัตราและราคาแปลงสภาพ
จานวนและมูลค่าที่เสนอขาย จานวนและมูลค่าที่ยงั ไม่ไถ่ถอน
วันครบกาหนดไถ่ถอน หลักประกัน และเงื่อนไขที่สาคัญ (เช่น
put-call option เป็ นต้น) และ Rating
กรณีมีตราสารหนี้
ให้อธิบายลักษณะสาคัญ ประเภท จานวน มูลค่าที่ยงั ไม่ไถ่ถอน
วันครบกาหนดไถ่ถอน หลักประกัน และเงื่อนไขที่สาคัญ (เช่น
put-call option เป็ นต้น) เงื่อนไขการกูย้ ืม และ Rating
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
- นโยบายของบริ ษทั
- นโยบายของบริ ษทั ย่อย
การบริ หารจัดการความเสี่ ยง
นโยบายและแผนการบริ หารความเสี่ยง
ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั
ความเสี่ยงต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั หรื อกลุ่มบริ ษทั
ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผูถ้ ือหลักทรัพย์
ความเสี่ยงต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยัง่ ยืน

3.1

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยัง่ ยืน

(3)

1.4
1.4.1
1.4.2

1.4.3

1.5
1.5.1

1.5.2

1.6

ประเด็นที่ควรระวัง

เปิ ดเผย?

- 96 ข้อที่

3.2
3.2.1

3.2.2
3.3
3.3.1

3.3.2

3.4
3.4.1

3.4.2

หัวข้อ/รำยละเอียด
- นโยบายการจัดการด้านความยัง่ ยืนระดับองค์กร

- เป้าหมายการจัดการด้านความยัง่ ยืนระดับองค์กร (ถ้ามี)
- ระบุสาระสาคัญ กรณีที่บริ ษทั ทบทวนนโยบายและ/หรื อ
เป้าหมายการจัดการด้านความยัง่ ยืนในรอบปี ที่ผา่ นมา
การจัดการผลกระทบต่อผูม้ ีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของ
ธุรกิจ (value chain)
ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ
- ลักษณะห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ (Value Chain) ที่แสดงถึง
ความสัมพันธ์ของผูม้ ีส่วนได้เสียที่สาคัญในกิจกรรม
ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจตั้งแต่ตน้ น้ าจนถึงปลายน้ า
การวิเคราะห์ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ
- ระบุกลุ่มผูม้ ีส่วนได้เสียที่สาคัญทั้งภายในและภายนอกองค์กร
การจัดการด้านความยัง่ ยืนในมิติสิ่งแวดล้อม
นโยบายและแนวปฏิบตั ิดา้ นสิ่ งแวดล้อม
- นโยบายและแนวปฏิบตั ิที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ และ
ข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งเกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
- เป้าหมายการจัดการด้านสิ่ งแวดล้อม (ถ้ามี)
- ระบุสาระสาคัญ กรณีที่บริ ษทั ทบทวนนโยบาย แนวปฏิบตั ิ
และ/หรื อเป้าหมายการจัดการด้านสิ่ งแวดล้อมในรอบปี ที่
ผ่านมา โดยสังเขป
ผลการดาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
ผลการดาเนินงานและผลลัพธ์ที่เกี่ยวกับการจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อมในเฉพาะประเด็นที่สาคัญกับกระบวนการดาเนิน
ธุรกิจ เช่น การจัดการพลังงาน น้ า ขยะ ของเสี ย มลพิษ หรื อ
การจัดการเพื่อลดปล่อยก๊าซเรื อนกระจก
ในกรณีบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยอาจมีประเด็นละเมิดกฎหมายหรื อ
ข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีนยั สาคัญ ให้อธิบายข้อเท็จจริ ง
ความคืบหน้า เหตุผล ผลกระทบ และมาตรการป้องกัน
การจัดการความยัง่ ยืนในมิติสังคม
นโยบายและแนวปฏิบตั ิดา้ นสังคม
- นโยบายและแนวปฏิบตั ิที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ และ
ข้อบังคับด้านสังคม ซึ่งเกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยรวมถึงการเคารพสิทธิมนุษยชน
- แสดงข้อมูลเกี่ยวกับเป้าหมายการจัดการด้านสังคม (ถ้ามี)
- ระบุสาระสาคัญกรณีที่บริ ษทั ทบทวนนโยบาย แนวปฏิบตั ิ
และ/หรื อเป้าหมายการจัดการด้านสังคมในรอบปี ที่ผา่ นมา
โดยสังเขป
ผลการดาเนินงานด้านสังคม
- ผลการดาเนินงานและผลลัพธ์ที่เกี่ยวกับการจัดการด้านสังคม
ซึ่งรวมถึงการเคารพสิทธิมนุษยชน การปฏิบตั ิต่อแรงงานอย่าง

เปิ ดเผย?

ประเด็นที่ควรระวัง
บริ ษทั สามารถอธิบายเฉพาะภาพรวมและแนวปฏิบตั ิ
เกี่ยวกับการจัดการด้านความยัง่ ยืนที่สาคัญ โดยเปิ ดเผย
นโยบายและแนวปฏิบตั ิท้ งั ฉบับบนเว็บไซต์ของบริ ษทั

บริ ษทั สามารถอธิบายเฉพาะภาพรวม โดยเปิ ดเผยนโยบาย
และแนวปฏิบตั ิที่เกี่ยวกับการจัดการในมิติสิ่งแวดล้อม
ทั้งฉบับบนเว็บไซต์ของบริ ษทั

บริ ษทั สามารถอธิบายเฉพาะภาพรวม โดยเปิ ดเผยนโยบาย
และแนวปฏิบตั ิที่เกี่ยวกับการจัดการด้านสังคมทั้งฉบับ
บนเว็บไซต์ของบริ ษทั

เปิ ดเผย?

- 97 ข้อที่

4
4.1

4.2
4.3

5
5.1
5.2
5.2.1

หัวข้อ/รำยละเอียด
เป็ นธรรม การผลิตและบริ การอย่างมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า
การมีส่วนร่ วมพัฒนาชุมชนและสังคม
- ในกรณีบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยอาจมีประเด็นละเมิดกฎหมาย
หรื อข้อบังคับด้านสังคมอย่างมีนัยสาคัญ ให้อธิบายข้อเท็จจริ ง
ความคืบหน้า เหตุผล ผลกระทบ และมาตรการป้องกัน
การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ (MD&A)
วิเคราะห์การดาเนินงานและฐานะการเงิน

ประเด็นที่ควรระวัง

( ให้จดั ทาตาม checklist แบบสอบทานการเปิ ดเผยข้อมูล
MD&A ตามภาคผนวก 8)
ปัจจัยหรื อเหตุการณ์ที่อาจมีผลต่อฐานะการเงินหรื อการ
ดาเนินงานอย่างมีนยั สาคัญในอนาคต (forward looking)
ข้อมูลทางการเงินที่สาคัญ
ข้อมูลทางการเงินโดยสรุ ป (เปรี ยบเทียบ 3 ปี ที่ผา่ นมา)
- ตารางสรุ ปงบการเงิน/งบการเงินรวม
- อัตราส่วนทางการเงินที่สาคัญ
- การจัดทาประมาณการ (โดยสมัครใจ)
- แสดงสมมติฐานและคาอธิบายให้ชดั เจน
ข้อมูลทัว่ ไปและข้อมูลสาคัญอื่น
ข้อมูลทัว่ ไป ชื่อ สถานที่ต้ งั โทรศัพท์ โทรสารของ
บุคคลอ้างอิงอื่น ๆ
ข้อมูลสาคัญอื่น
ข้อมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสิ นใจของผูล้ งทุนอย่างมี
นัยสาคัญ

5.2.2

ข้อจากัดของผูถ้ ือหุ้นในต่างประเทศ ในกรณี ที่บริ ษทั มีนโยบาย
ที่จะขอมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นในการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน หรื อออก
ใบแสดงสิ ทธิในการซื้ อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิ ทธิได้ (Transferable
Subscription Right หรื อ TSR) ให้แก่ผถู ้ ือหุ้นตามสัดส่ วนการถือหุ้น
โดยไม่ออกและเสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุ้นที่จะทาให้บริ ษทั มีหน้าที่ตาม
กฎหมายต่างประเทศ

5.3

ข้อพิพาททางกฎหมาย
- ข้อพิพาทที่บริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อยเป็ นคู่ความหรื อคู่กรณี เฉพาะ
คดีที่ยงั ไม่สิ้นสุดและเป็ นคดีที่
- มีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ (สูงกว่า 5% ของ equity หรื อ
สูงกว่า 10% ของสินทรัพย์หมุนเวียนหาก equity ติดลบ )
- กระทบต่อการดาเนินธุรกิจอย่างมีนยั สาคัญ
- ไม่ได้เป็ นคดีที่เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติ
- ศาลที่กาลังพิจารณาคดี วันเริ่ มคดี คู่ความและมูลคดี
ความคืบหน้าของคดี
- กรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องที่เป็ นคู่ความกับบริ ษทั
ตลาดรอง
สถาบันการเงินที่ติดต่อประจา (เฉพาะกรณี ตราสารหนี้)
กำรกำกับดูแลกิจกำร

5.4
5.5
ส่ วนที่ 2

เปิ ดเผย?

- หากได้เปิ ดเผยข้อมูลสาคัญอื่นต่อนักวิเคราะห์ หรื อ
กลุ่มนักลงทุนกลุ่มอื่น ขอให้นามาเปิ ดเผยในแบบ 56-1
ด้วย เพื่อให้ผลู ้ งทุนได้รับข้อมูลทัว่ ถึงกัน

- เปิ ดเผยค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้นหรื อผลกระทบต่อ
การดาเนินงานของบริ ษทั แล้วหรื อไม่

เปิ ดเผย?

- 98 ข้อที่
6
6.1
6.1.1
6.1.2
6.2
6.3
6.3.1

6.3.2
7

7.1
7.2
7.2.1
7.2.2

หัวข้อ/รำยละเอียด
นโยบายการกากับดูแลกิจการ
ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบตั ิการกากับดูแลกิจการ
นโยบายและแนวปฏิบตั ิที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ
นโยบายและแนวปฏิบตั ิที่เกี่ยวกับผูถ้ ือหุ้นและผูม้ ีส่วนได้เสีย
จรรยาบรรณธุรกิจ (ถ้ามี)
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญของนโยบาย
แนวปฏิบตั ิ และระบบการกากับดูแลกิจการในรอบปี ที่ผ่านมา
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญเกี่ยวกับการทบทวน
นโยบาย แนวปฏิบตั ิ และระบบการกากับดูแลกิจการ หรื อ
กฎบัตรคณะกรรมการในรอบปี ที่ผา่ นมา
การปฏิบตั ิในเรื่ องอื่น ๆ ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
โครงสร้างการกากับดูแลกิจการ และข้อมูลสาคัญเกี่ยวกับ
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผูบ้ ริ หาร พนักงานและ
อื่น ๆ
โครงสร้างการกากับดูแลกิจการ
ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริ ษทั
ข้อมูลคณะกรรมการและผูม้ ีอานาจควบคุมบริ ษทั รายบุคคล
- รายชื่อและตาแหน่งของกรรมการ และผูม้ ีอานาจควบคุม
(ถ้ามี)

- ระบุกรรมการที่เป็ น ID หรื อ AC หรื อกรรมการชุดอื่น (ถ้ามี)

7.2.3
7.3
7.3.1

7.3.2

- กรณีเป็ น holding company ได้ระบุขอ้ มูลกรรมการและ
ผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก
- รายชื่อกรรมการและผูม้ ีอานาจควบคุม
- เอกสารแนบข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของกรรมการและผูม้ ีอานาจ
ควบคุมของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยทีประกอบธูรกิจหลัก (กรณี
เป็ น holding company)
บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย
โครงสร้างกรรมการบริ ษทั (มีคณะกรรมการชุดย่อยทั้งหมด
กี่ชุด/อะไรบ้าง)
- ขอบเขตอานาจหน้าที่/รายชื่อของกรรมการแต่ละชุด
รายชื่อของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด
- รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์
ในการสอบทานงบการเงินและประสบการณ์ในการสอบทาน
งบการเงินของกรรมการรายดังกล่าว

เปิ ดเผย?

ประเด็นที่ควรระวัง

- กรณี แต่งตั้งที่ปรึ กษาเพื่อให้ความเห็นแก่ board หรื อ
ผูบ้ ริ หาร รวมถึงเข้าร่ วมประชุม board ขอให้ตรวจสอบ
ขอบเขตอานาจของที่ปรึ กษาดังกล่าวว่าเข้าข่ายเป็ น
ผูม้ ีอานาจควบคุมหรื อบริ หารงานในบริ ษทั หรื อไม่ ถ้ามี
ขอให้เปิ ดเผยรายชื่อที่ปรึ กษาและขอบเขตอานาจ
ให้ชดั เจน
- เปิ ดเผยรายชื่อผูม้ ีอานาจลงนามแทนบริ ษทั และวิธีการ
ลงนาม เช่น ลงนาม 2 ท่าน เป็ นต้น
- คุณสมบัติของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
เป็ นไปตามที่ประกาศที่เกี่ยวข้องกาหนดหรื อไม่

เปิ ดเผย?

- 99 ข้อที่
7.4
7.4.1

หัวข้อ/รำยละเอียด
ข้อมูลเกี่ยวกับผูบ้ ริ หาร
รายชื่อและตาแหน่งของผูบ้ ริ หาร
- รายชื่อและตาแหน่งของผูบ้ ริ หาร

- organization chart

7.4.2
7.4.3

7.5

7.6
7.6.1

- กรณีเป็ น holding company ได้ระบุขอ้ มูลผูบ้ ริ หารของ
บริ ษทั ย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก
- รายชื่อและตาแหน่งของผูบ้ ริ หาร
- organization chart
- เอกสารแนบข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของผูบ้ ริ หารของบริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก (กรณีเป็ น holding company)
นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน กรรมการบริ หารและผูบ้ ริ หาร
จานวนค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริ หารและผูบ้ ริ หาร
- ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
- ค่าตอบแทนรวมและจานวนรายของกรรมการบริ หารและ
ผูบ้ ริ หารทุกคน (ผูบ้ ริ หาร 4 รายแรกนับจาก M.D)

- ลักษณะค่าตอบแทนของกรรมการบริ หารและผูบ้ ริ หาร
- หากค่าตอบแทนไม่สะท้อนค่าตอบแทนที่แท้จริ ง (เช่น แต่งตั้ง
ผูบ้ ริ หารใหม่จานวนมากในปี ปัจจุบนั ) ให้ประมาณค่าตอบแทน
สาหรับปี ปัจจุบนั ด้วย
- กรณี holding company ให้แสดงค่าตอบแทนและจานวนราย
ของกรรมการและผูบ้ ริ หารทุกคนของบริ ษทั ย่อยที่เป็ น
ธุรกิจหลัก
- ค่าตอบแทนอื่น (ถ้ามี) (เช่น ESOP EJIP หรื อกองทุนสารอง
เลี้ยงชีพ)
ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน
- จานวนพนักงานทั้งหมด
- จานวนพนักงานในแต่ละสายงานหลัก
- เหตุผล/นโยบาย กรณีมีการเปลี่ยนแปลงจานวนพนักงาน
อย่างมีนยั สาคัญ หรื อมีขอ้ พิพาททางด้านแรงงาน (3 ปี
ที่ผา่ นมา)
- ผลตอบแทนรวมและลักษณะผลตอบแทนที่ให้กบั พนักงาน
- กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
ข้อมูลสาคัญอื่น ๆ
ระบุรายชื่อบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบต่อไปนี้
- เลขานุการบริ ษทั

เปิ ดเผย?

ประเด็นที่ควรระวัง

- หากจานวนผูบ้ ริ หารที่เปิ ดเผยมากกว่านิยามที่ประกาศ
กาหนด (4 ลาดับนับต่อจาก MD) ขอให้ระบุว่าผูบ้ ริ หาร
รายใดบ้างเป็ นผูบ้ ริ หารภายใต้นิยามดังกล่าว
- หากในระหว่างปี หรื อภายหลังวันที่ในงบการเงิน
มีการเปลี่ยนแปลงผูบ้ ริ หาร ควรเปิ ดเผยข้อมูลเพิ่ม
- รายชื่อและตาแหน่งผูบ้ ริ หารสอดคล้องกับ organization
chart หรื อไม่

- จานวนผูบ้ ริ หารที่เปิ ดเผยค่าตอบแทนเป็ นไปตามนิยาม
ที่ประกาศกาหนดหรื อไม่ และมีสอดคล้องกับจานวน
ผูบ้ ริ หารที่เปิ ดเผยตาม organization chart และรายชื่อ
ผูบ้ ริ หารหรื อไม่

- หากในระหว่างปี หรื อภายหลังวันที่ในงบการเงิน มีการ
เปลี่ยนแปลงเลขานุการบริ ษทั ควรเปิ ดเผยข้อมูลเพิ่ม

เปิ ดเผย?

- 100 ข้อที่

7.6.2
7.6.3

7.6.4

8
8.1
8.1.1
(1)

หัวข้อ/รำยละเอียด
- เอกสารแนบข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของเลขานุการบริ ษทั

- ผูท้ ี่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแล
การทาบัญชี
- ผูด้ ารงตาแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริ ษทั
- ผูด้ ารงตาแหน่งหัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบตั ิงานของ
บริ ษทั (compliance) (ถ้ามี)
- หากบริ ษทั ใช้บริ การหน่วยงานภายนอก (outsource)
- ระบุชื่อบริ ษทั หรื อชื่อนิติบุคคลที่ outsource
- ชื่อบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกิจการที่สังกัด
- แนบประวัติผดู ้ ารงตาแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในและ
ผูด้ ารงตาแหน่งหัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบตั ิงานของบริ ษทั
(ถ้ามี)
รายชื่อหัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์
- ข้อมูลเพื่อการติดต่อ (ถ้ามี)
ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี
- ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)
- ค่าบริ การอื่นที่นอกเหนือจากงานสอบบัญชี (non-audit fee)
- ประเภทและขอบเขตงานบริ การอื่นที่นอกเหนือจากงานสอบ
บัญชี (non-audit service)
ในกรณีที่เป็ นบริ ษทั ต่างประเทศ หรื อบริ ษทั ไทยที่เป็ น holding
company ให้ระบุรายชื่อตัวแทนและข้อมูลในการติดต่อเพื่อ
ประสานงานในประเทศไทย
รายงานผลการดาเนินงานสาคัญด้านการกากับดูแลกิจการ
สรุ ปผลการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปี ที่ผา่ นมา
การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบตั ิหน้าที่ของ
คณะกรรมการ
- หลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการอิสระ(คุณสมบัติ/
กระบวนการสรรหา)
- หากกรรมการอิสระมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรื อให้บริ การ
ทางวิชาชีพ หรื อบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการอิสระ
ในระหว่างปี มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรื อ
การให้บริ การทางวิชาชีพ ในมูลค่าเกินกว่าหลักเกณฑ์กาหนด
ให้เปิ ดเผย
- ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการให้บริ การ
ทางวิชาชีพ
- เหตุผลและความจาเป็ นที่ยงั คงหรื อแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าว
เป็ นกรรมการอิสระ
- ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั (เหตุใดจึงไม่มีผลกระทบ
ต่อการปฏิบตั ิหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็ นอิสระ)

เปิ ดเผย?

ประเด็นที่ควรระวัง
- ได้เปิ ดเผยข้อมูลเลขานุการบริ ษทั เช่น หน้าที่
ความรับผิดชอบ ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง และประวัติ
การอบรมที่เกี่ยวข้อง ในเอกสารแนบแล้วหรื อไม่
- ได้เปิ ดเผยข้อมูลในเอกสารแนบแล้วหรื อไม่

- เปิ ดเผยประวัติเกี่ยวกับการศึกษา ประสบการณ์ และการ
อบรม และหน้าที่ความรับผิดชอบ (สาหรับหัวหน้างาน
กากับดูแลการปฏิบตั ิงาน)

- แยกประเภทการให้บริ การระหว่างค่าตอบแทนที่จ่ายแล้ว
และค่าตอบแทนที่ตอ้ งจ่ายในอนาคตแล้วหรื อไม่

เปิ ดเผย?

- 101 ข้อที่
(2)

8.1.2

8.1.3
(1)

หัวข้อ/รำยละเอียด
การสรรหากรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสูงสุด
- วิธีการคัดเลือกกรมการ
- จานวนกรรมการที่มาจากผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่แต่ละกลุ่ม (ถ้ามี)
- สิทธิของผูล้ งทุนรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ
- วิธีการคัดเลือกผูบ้ ริ หารระดับสูงสุด
การเข้าร่ วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ
รายบุคคล
- จานวนครั้งของการประชุม และจานวนครั้งที่กรรมการแต่ละ
รายเข้าร่ วมประชุมในปี ที่ผา่ นมา
ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
- ค่าตอบแทนของกรรมการบริ ษทั แต่ละรายในปี ที่ผา่ นมา
(เฉพาะค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ)
- ลักษณะค่าตอบแทนของกรรมการบริ ษทั
- กรณีกรรมการอิสระของบริ ษทั เป็ นกรรมการอิสระของบริ ษทั
ใหญ่ บริ ษทั ย่อย หรื อบริ ษทั ย่อยลาดับเดียวกัน ให้แสดง
ค่าตอบแทนรวมที่กรรมการอิสระแต่ละรายได้รับ
ค่าตอบแทนอื่น
- กรณีเป็ น holding company ให้เปิ ดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับ
ค่าตอบแทนของกรรมการของบริ ษทั ย่อยที่เป็ นบริ ษทั
ที่ประกอบธุรกิจหลักในปี ที่ผา่ นมาตามแนวทางข้างต้น
การกากับดูแลบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม
- กลไกในการกากับดูแลการจัดการและรับผิดชอบการ
ดาเนินงานในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมที่อนุมตั ิโดย
คณะกรรมการ
- การส่งตัวแทนของบริ ษทั ไปเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หาร
ตามสัดส่วนการถือหุ้น
- ระเบียบปฏิบตั ิหรื อข้อกาหนดของบริ ษทั ในการส่งตัวแทนเป็ น
กรรมการหรื อผูบ้ ริ หารจะต้องได้รับมติเห็นชอบจาก
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
- ขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและ
ผูบ้ ริ หารที่เป็ นตัวแทนของบริ ษทั ในการกาหนดนโยบาย
ที่สาคัญ
- มีข้นั ตอนหรื อวิธีการปฏิบตั ิในการออกเสี ยงในวาระสาคัญ
ต่าง ๆ ของบริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ร่ วม อย่างไร
- ขั้นตอนหรื อวิธีปฏิบตั ิได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริ ษทั
- กลไกกากับดูแลบริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ร่ วมในเรื่ อง ดังต่อไปนี้
- การเปิ ดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
- การทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยง
- การได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
- การทารายการอื่นที่สาคัญ
- ระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก
มีความเหมาะสมและรัดกุมเพียงพอใน

เปิ ดเผย?

ประเด็นที่ควรระวัง

- หากในระหว่างปี หรื อภายหลังวันที่ในงบการเงิน มีการ
เปลี่ยนแปลงกรรมการ ควรเปิ ดเผยข้อมูลเพิ่ม
- เปิ ดเผยค่าตอบแทนกรรมการเป็ นรายบุคคลหรื อไม่
- เปิ ดเผยลักษณะค่าตอบแทนของกรรมการแล้วหรื อไม่

- การส่งตัวแทนเข้าไปเป็ นกรรมการในบริ ษทั ย่อยหรื อ
บริ ษทั ร่ วมอย่างน้อยเป็ นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นและ
ได้รับมติจากที่ประชุมคณะกรรมการ

เปิ ดเผย?

- 102 ข้อที่

(2)

8.1.4
(1)
(2)

(3)

(4)

หัวข้อ/รำยละเอียด
- กลไกอื่นในการกากับดูแลอื่น เช่น การเพิ่ม-ลดทุน การเลิก
บริ ษทั ย่อย
- กรณี holding company ระบุดว้ ยว่า กลไกในการกากับดูแล
บริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ร่ วมเป็ นไปตาม (1) ทุกข้อ
เปิ ดเผยข้อตกลงระหว่างบริ ษทั กับผูถ้ ือหุ้นอื่นในการบริ หาร
จัดการบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม (shareholders’ agreement)
(ถ้ามี)

การติดตามให้มีการปฏิบตั ิตามนโยบายและแนวปฏิบตั ิในการ
กากับดูแลกิจการ
การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
การใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์
- นโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผูบ้ ริ หารในเรื่ อง
- การนาข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
- การซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินจะ
เผยแพร่ ต่อสาธารณชน
การต่อต้านทุจริ ตคอร์รัปชัน
นโยบายการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน
- มติและนโยบายของคณะกรรมการในเรื่ องการดาเนินธุรกิจ
ที่จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน และขอบเขตการ
ดาเนินการ
- หากคณะกรรมการยังไม่มีมติและนโยบายในเรื่ องดังกล่าว
ได้เปิ ดเผยมติคณะกรรมการถึงการรับทราบหน้าที่ดูแลให้บริ ษทั
ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมาย
- คณะกรรมการมีการทบทวน ความเหมาะสมของนโยบาย
อย่างน้อยทุกปี
- การประกาศเจตนารมณ์เข้าร่ วมกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง เช่น การ
เข้าร่ วมโครงการแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านทุจริ ต ทุจริ ต (Thai Private Sector Collective Action
Against Corruption: “CAC”) หรื อคณะกรรมการบริ ษทั มี
เจตนารมณ์ที่จะดาเนินการเพื่อต่อต้านการคอร์รัปชันในสังคม
การดาเนินการ
- ให้ระบุเรื่ องที่ได้ดาเนินการไปแล้วตามนโยบายป้องกัน
การคอร์รัปชัน ในเรื่ องดังต่อไปนี้
(1) การประเมินความเสี่ยงธุรกิจ
(2) การกาหนดแนวปฏิบตั ิ
(3) การสื่ อสารและผึกอบรมแก่พนักงาน
(4) การติดตามประเมินผล
(5) มีการสอบทานความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการ
ทั้งหมดจากคณะกรรมการตรวจสอบหรื อผูส้ อบบัญชีที่
สานักงานให้ความเห็นชอบ
การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing)

เปิ ดเผย?

ประเด็นที่ควรระวัง

เปิ ดเผยเฉพาะบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมที่มีนยั สาคัญต่อ
การดาเนินงานของกลุ่มบริ ษทั และเป็ นข้อตกลงที่มีผล
อย่างมีสาระสาคัญต่อการบริ หารงาน หรื อมีอานาจควบคุม
หรื อการแบ่งผลตอบแทนนอกเหนือจากผลตอบแทนตาม
สัดส่วนการถือหุ้นปกติ

- หากเข้าร่ วมโครงการต่อต้านคอร์รัปชันที่กาหนดให้
ต้องมีกระบวนการในทานองเดียวกัน บริ ษทั สามารถ
เปิ ดเผยการดาเนินการ หรื อ ความคืบหน้าในการ
ดาเนินการ ด้วยการอ้างอิงการดาเนินการตามโครงการ
นั้นได้

เปิ ดเผย?

- 103 ข้อที่
8.2
8.2.1
8.2.2
8.3
8.3.1
8.3.2
9
9.1

9.1.1

9.1.2
9.1.3

9.1.4

9.1.5

9.2
9.2.1

หัวข้อ/รำยละเอียด
รายงานผลการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
จานวนครั้งการประชุมและการเข้าประชุม
ผลการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
สรุ ปผลการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการชุดย่อยอื่นๆ
จานวนครั้งการประชุมและการเข้าประชุม
ผลการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย
การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน
การควบคุมภายใน
- สรุ ปความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั เกี่ยวกับ
ความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายใน
รวมถึงการบริ หารจัดการความเสี่ยง
ความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายใน
- การจัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอ
- การติดตามควบคุมการดาเนินงานว่าสามารถป้องกันทรัพย์สิน
ของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อยจากการที่กรรมการหรื อผูบ้ ริ หาร
นาไปใช้โดยมิชอบหรื อโดยไม่มีอานาจหรื อไม่

มีขอ้ บกพร่ องเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในในเรื่ องใดบ้าง แก้ไข
เสร็จสิ้นแล้วหรื อไม่ เพราะเหตุใด
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบกรณี ต่างจากความเห็น
ของคณะกรรมการบริ ษทั
- ข้อสังเกตของผูส้ อบบัญชีเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
- แนบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบว่า ได้ดูแลให้
ผูด้ ารงตาแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในมี วุฒิการศึกษา
ประสบการณ์ การอบรม ที่เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบตั ิ
หน้าที่ดงั กล่าวแล้วหรื อไม่ อย่างไร
- แนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้าย
ผูด้ ารงตาแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ต้องได้รับอนุมตั ิ
จากคณะกรรมการตรวจสอบหรื อไม่
- ถ้าไม่ใช่ มีแนวปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้องของบริ ษทั ในกรณีดงั กล่าว
อย่างไร
รายการระหว่างกัน (ถ้ามี)
- อธิบายลักษณะรายการที่ผ่านมา และนโยบายในการทารายการ
ข้อมูลรายการระหว่างกันกับบุคคลที่มอี าจความขัดแย้ง
- ชื่อกลุม่ บุคคลที่มคี วามขัดแย้ง
- ลักษณะความสัมพันธ์

เปิ ดเผย?

ประเด็นที่ควรระวัง

- กรณีผสู ้ อบบัญชีหรื อผูต้ รวจสอบภายในมีขอ้ สังเกต
เกี่ยวกับข้อบกพร่ องของระบบควบคุมภายใน บริ ษทั ได้
สรุ ปข้อสังเกตดังกล่าวและดาเนินการปรับปรุ งแก้ไข
หรื อไม่ อย่างไร
- ให้คณะกรรมการบริ ษทั ใช้แบบประเมินของสานักงาน
ประกอบการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายในของบริ ษทั

- ระบุรายชื่อบุคคลที่ทารายการในแต่ละรายการหรื อไม่
- เปิ ดเผยลักษณะความสัมพันธ์ชดั เจนหรื อไม่ เช่น เป็ น
ญาติของใคร เกี่ยวข้องกันอย่างไร ถือหุ้นในบริ ษทั และ
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องสัดส่ วนเท่าใด เป็ นกรรมการในบริ ษทั
หรื อบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องหรื อไม่ เป็ นต้น

เปิ ดเผย?

- 104 ข้อที่

หัวข้อ/รำยละเอียด
เปิ ดเผย?
- ข้อมูลรายการระหว่างกัน เช่น ลักษณะ ปริ มาณ เงื่อนไข มูลค่า
- ราคาประเมิน / อัตราค่าเช่า ที่ประเมินโดยบุคคลที่ 3 หรื อ
แสดงได้ว่าเป็ นราคาที่เป็ นธรรม

9.2.2

9.2.3
9.2.4

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
- เป็ นประโยชน์สูงสุดของบริ ษทั หรื อไม่ อย่างไร

- ความเห็นของกรรมการอิสระที่แตกต่างจากมติคณะกรรมการ
(ถ้ามี)
นโยบายหรื อแนวโน้มการทารายการระหว่างกันในอนาคต และ
การปฏิบตั ิตามข้อผูกพันที่บริ ษทั ให้ไว้ในหนังสื อชี้ชวน
เหตุผลที่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม เกินกว่า 10% แทนการถือหุน้ ของบริ ษทั โดยตรง

ประเด็นที่ควรระวัง
- รายการที่ทาและยอดคงค้างที่เปิ ดเผยสอดคล้องกับ
ข้อมูลที่เปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินหรื อไม่
- นโยบายราคาสะท้อนให้เห็นว่าเป็ นราคาตลาด หรื อเป็ น
ราคาที่ fair กับผูถ้ ือหุ้นทุกราย หรื อไม่
- กรณีการให้กยู้ ืมหรื อกูย้ ืมเงิน เปิ ดเผย movement หรื อไม่
- กรณีที่อา้ งอิงข้อมูลจากหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ขอให้ตรวจสอบข้อมูลที่เปิ ดเผยในหมายเหตุฯ ว่าชัดเจน
ครบถ้วน ตามที่กาหนดในแบบ 56-1 แล้วหรื อไม่ เช่น
ลักษณะความสัมพันธ์ หรื อนโยบายราคาว่าเป็ นไปตาม
ราคาตลาดหรื อไม่ หรื อรายการที่ทา(เป็ นรายได้หรื อ
ค่าใช้จ่ายประเภทใด) เป็ นต้น หากยังไม่ชดั เจน
ให้เปิ ดเผยเพิ่มเติมในแบบ 56-1

เปิ ดเผย?
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ข้ อแนะนำกำรเปิ ดเผยข้ อมูลธุรกิจเหมืองแร่
เนื่องจากธุรกิจเหมืองแร่ เป็ นธุรกิจที่มีลกั ษณะเฉพาะ ซึ่งต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มีคาศัพท์เฉพาะเกี่ยวกับธุรกิจการทาเหมืองแร่ และคาศัพท์ทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับธรณี วิทยา รวมทั้งต้องอาศัย
การประมาณการปริ มาณสารองแร่ โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ เพื่อประกอบการตัดสิ นใจดาเนิ นการเหมืองในเชิงพาณิ ชย์
ดังนั้น เพื่อให้ผลู ้ งทุนได้รับข้อมูลเพียงพอต่อการตัดสิ นใจ บริ ษทั ที่ทาธุรกิจเหมืองแร่ จึงควรอธิบายข้อมูล
อย่างน้อยในเรื่ องดังต่อไปนี้ ด้วย
1. ข้อมูลเกี่ยวกับประทานบัตร และสิ ทธิ์ในการประกอบธุรกิจเหมืองแร่
1.1 อธิบายความหมายของประทานบัตร อาชญาบัตรพิเศษ
1.2 แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับสัมปทาน/ประทานบัตร เช่น วันหมดอายุ เงื่อนไขที่ตอ้ งปฏิบตั ิ
เพื่อรักษาสิ ทธิ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแผนที่ต้ งั ของเหมือง/พื้นที่ได้รับประทานบัตรซึ่งต้องสอดคล้องกัน
กรณี ขอประทานบัตรใหม่หรื อต่ออายุ ควรอธิบายขั้นตอนและเงื่อนไขที่ตอ้ งปฏิบตั ิ ระยะเวลา
ที่คาดว่าจะได้รับประทานบัตรใหม่หรื อได้รับต่ออายุ (ถ้าสามารถเปิ ดเผยได้)
2. ข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินการของเหมือง
2.1 แสดงข้อมูลเกี่ยวกับโรงงาน เครื่ องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทาเหมือง เช่น มูลค่า
อายุการใช้งาน เป็ นต้น
2.2 กรณี ที่มีการชะลอการดาเนินการในพื้นที่ใด ขอให้ระบุสาเหตุที่ชะลอ ระยะเวลาที่ชะลอ
และผลกระทบ เช่น ชะลอการขุดเหมืองทองคาเนื่องจากราคาทองตกต่าจนราคาขายไม่คุม้ กับต้นทุน
ในการดาเนินการ เป็ นต้น
2.2 หากมีการขุดเจาะพื้นที่เพื่อประเมินปริ มาณสารองแร่ ตามมาตรฐานต่าง ๆ เช่น JORC
ควรเปิ ดเผยความคืบหน้าในการสารวจหรื อพัฒนาที่ชดั เจน หากมีการชะลอการดาเนินการ ควรระบุขอ้ มูล
เช่นเดียวกับข้อ 2.1 ด้วย
3. ข้อมูลเกี่ยวกับธรณี วิทยาและปริ มาณแร่ สารอง
3.1 เปิ ดเผยข้อมูลการประมาณการปริ มาณแร่ สารองที่ตรวจสอบแล้ว (proven หรื อ measured)
และปริ มาณแร่ สารองที่บ่งชี้ (probable หรื อ indicated) พร้อมทั้งระบุที่มาของข้อมูล เช่น วันที่ของรายงาน
ผูจ้ ดั ทารายงาน (ระบุความสัมพันธ์กบั บริ ษทั เช่น พนักงาน ผูเ้ ชี่ยวชาญอิสระ เป็ นต้น)
3.2. อธิบายความหมายของศัพท์สาคัญทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับธรณี วิทยา และคาศัพท์เฉพาะ
เกี่ยวกับธุรกิจการทาเหมืองแร่ เช่น cut-off grades, strip ratio เป็ นต้น ประกอบการทาความเข้าใจของผูล้ งทุน
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สรุปเกณฑ์ กำรพิจำรณำขนำดของบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยกำรถือหุ้นในบริษัทอื่น (holding company)
บริ ษทั ที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ ้นในบริ ษทั อื่น (“holding company”) และไม่มีการ
ประกอบธุรกิจอย่างมีนยั สาคัญเป็ นของตนเองต้องมีขนาดของบริ ษทั ที่ประกอบธุรกิจหลัก เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ของประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการพิจารณาขนาด
ของบริ ษทั ในส่ วนที่เกี่ยวกับการอนุญาตให้บริ ษทั ที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ ้นในบริ ษทั อื่น (holding
company) เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ (ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สจ. 20/2555 เรื่ อง การพิจารณาขนาดของบริ ษทั ในส่ วนที่เกี่ยวกับการอนุญาตให้บริ ษทั ที่ประกอบธุรกิจ
โดยการถือหุน้ ในบริ ษทั อื่น (holding company) เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่) สรุ ปได้ดงั นี้
1. มีขนาดของบริ ษทั ที่ประกอบธุ รกิจหลักทุกบริ ษทั รวมกัน เมื่อเปรี ยบเทียบกับขนาดของ
บริ ษทั จดทะเบียนมีสัดส่ วนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละเจ็ดสิ บห้า ทั้งนี้ เฉพาะขนาดของบริ ษทั ย่อยต้อง มีสัดส่ วน
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละยีส่ ิ บห้าของขนาดของบริ ษทั จดทะเบียน
2. มีการลงทุนในบริ ษทั อื่นซึ่งไม่เป็ นบริ ษทั ที่ประกอบธุรกิจหลัก โดยขนาดของบริ ษทั อื่นดังกล่าว
ทุกบริ ษทั รวมกันมีสัดส่ วนไม่เกินร้อยละยีส่ ิ บห้าของขนาดของบริ ษทั จดทะเบียน
โดยมีหลักเกณฑ์การคานวณขนาดดังกล่าวตามตารางด้านล่างนี้

ตำรำงกำรพิจำรณำขนำดของบริษัทในส่ วนที่เกี่ยวกับกำรอนุญำตให้ holding company เสนอขำยหุ้นที่ออกใหม่
ข้ อกำหนด
สู ตรคำนวณ (ใช้ขอ้ มูลจากงบการเงินรวมของ holding company)
สั ดส่ วน
ขนาดบริ ษทั ย่อยที่ประกอบ ขนาดบริ ษทั ย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก2 = สิ นทรัพย์รวมของ holding company – เงินลงทุนในบริ ษทั อื่น – เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม3 > 25%
ขนาดของ holding company
สิ นทรัพย์รวมของ holding company
ธุรกิจหลักต้อง > 25%
ของขนาด holding company1
> 75%
ขนาดบริ ษทั ที่ประกอบธุรกิจหลัก4 = สิ นทรัพย์รวมของ holding company – เงินลงทุนในบริ ษทั อื่น
ขนาดบริ ษทั ที่ประกอบ
ขนาดของ holding company
สิ นทรัพย์รวมของ holding company
ธุรกิจหลักต้อง > 75%
ของขนาด holding company
ขนาดบริ ษทั อื่นต้อง < 25%
ของขนาด holding company

ขนาดกลุ่มบริ ษทั อื่น5
ขนาดของ holding company

=

เงินลงทุนในบริ ษทั อื่น
สิ นทรัพย์รวมของ holding company

< 25%

ทั้งนี้ กรณี ที่ holding company เห็นว่า ตัวชี้วดั ดังกล่าวไม่เหมาะสม อาจคานวณโดยใช้ตวั แปรอื่น ๆ ที่เหมาะสม เช่น รายได้ หรื อกาไร เป็ นต้น โดยต้องแสดงเหตุผล ความจาเป็ น
และความสมเหตุสมผลของการใช้ตวั แปรอื่นเป็ นตัวชี้วดั ด้วย
1
2

3

4
5

ธุรกิจหลัก หมายถึง ธุรกิจที่ holding company เปิ ดเผยต่อสาธารณชนว่าเป็ นธุรกิจหลัก โดยอาจมีธุรกิจเดียวหรื อหลายธุรกิจก็ได้
ขนาดของ holding company หมายถึง สินทรัพย์รวมของ holding company
บริ ษทั ย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก หมายถึง (1) บริ ษทั ย่อยของ holding company และ (2) บริ ษทั ที่ holding company ไม่สามารถถือหุ้นถึงสัดส่ วนที่จะเป็ นบริ ษทั ย่อย เนื่องจากมีขอ้ จากัดตามกฎหมายอื่น หรื อมีเงื่อนไขการร่ วมทุนกับ
ภาครัฐ โดย holding company ถือหุ้น > 40% ของจานวนสิ ทธิ ออกเสี ยง
บริ ษทั ร่ วมที่ประกอบธุรกิจหลัก หมายถึง (1) บริ ษทั ที่ holding company ถือหุ้น > 25% ของจานวนสิทธิออกเสี ยง และ (2) บริ ษทั ที่ holding company ถือหุน้ > 20% แต่ < 25% ของจานวนสิทธิออกเสียง และ holding company แสดงได้ว่า
มีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจในเรื่ องที่มีนัยสาคัญของบริ ษทั นั้นได้ไม่แตกต่างจากการเป็ นผูถ้ ือหุ้นในสัดส่วน > 25% ของจานวนสิ ทธิออกเสี ยง
บริ ษทั ที่ประกอบธุรกิจหลัก หมายถึง บริ ษทั ย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักและบริ ษทั ร่ วมที่ประกอบธุรกิจหลักตามนิยามข้างต้น
บริ ษทั อื่น หมายถึง บริ ษทั ที่ไม่เป็ นบริ ษทั ที่ประกอบธุรกิจหลักตามนิยามข้างต้น
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ตัวอย่ ำงปัจจัยควำมเสี่ ยง
1. ควำมเสี่ ยงในกำรประกอบธุรกิจ
ความเสี่ ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายรัฐบาล ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ฯ
บริ ษทั มีการประกอบธุรกิจหลักประเภท………………ซึ่งในปี ที่ผา่ นมามีรายได้................บาท หรื อ
คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ..........ความสามารถในการเติบของธุรกิจดังกล่าวจะขึ้นอยูก่ บั นโยบายและการบริ หารงาน
ทางด้าน……………ของรัฐบาลในแต่ละสมัย โดยการเปลี่ยนแปลงนโยบายด้าน…….........รวมถึงการออก
กฎระเบียบ และข้อบังคับ เช่น ……………อาจจะส่ งผลกระทบต่อการลงทุน และการขยายกิจการของบริ ษทั
ซึ่งจะทาให้บริ ษทั จะมีรายได้และกาไรที่ลดลงได้
ทั้งนี้ บริ ษทั ได้ดาเนิ นการบริ หารจัดการความเสี่ ยงนี้ โดยวิเคราะห์นโยบายด้าน…………ของรัฐบาล
และผลกระทบต่อบริ ษทั และมีการวางแผนรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยให้ความร่ วมมือกับหน่วยงาน
ของรัฐ รวมทั้งการให้ความร่ วมมือเข้าประชุมและสัมมนาร่ วมกับหน่วยงานราชการเพื่อให้ขอ้ มูลและติดตาม
ความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิด
ความเสี่ ยงจากการที่บริ ษทั ยังไม่มีผลประกอบการในเชิงพาณิ ชย์
บริ ษทั เพิ่งเริ่ มจัดตั้งขึ้นเมื่อ………………..ด้วยทุนชาระแล้ว………………..ล้านบาท บริ ษทั มี
แผนการที่จะดาเนินธุรกิจ……………..เพื่อจาหน่ายให้กบั กลุ่มลูกค้า……….ซึ่งโครงการดังกล่าวจะต้องใช้เงิน
ลงทุนในโครงการประมาณ…….ล้านบาท โดยมีแหล่งที่มาของเงินทุนจาก……….จานวนประมาณ……ล้าน
บาท บริ ษทั ได้มีการศึกษาความเป็ นไปได้ของโครงการดังกล่าวเมื่อวันที่………โดย………………..ซึ่งจากผล
การศึกษาฯ คาดว่าบริ ษทั จะเริ่ มมีรายได้เชิงพาณิ ชย์ได้ประมาณ………………..มีผลตอบแทนจากการลงทุน
ในโครงการ (IRR) ประมาณร้อยละ ………….และเวลาคืนทุนภายใน………………..ปี (รายละเอียดการ
กาหนดสมสมติฐานในการศึกษาฯ ดังกล่าวตามหน้า.........) ทั้งนี้ เนื่องจากปั จจุบนั บริ ษทั ยังไม่มีการประกอบ
ธุรกิจในเชิงพาณิ ชย์ ดังนั้น บริ ษทั จึงอาจมีความไม่แน่นอนจากการประกอบธุรกิจในเรื่ องต่าง ๆ เช่น ด้านการ
ผลิต ด้านการตลาด ด้านบุคลากรที่ตอ้ งอาศัยผูเ้ ชี่ยวชาญ เป็ นต้น ซึ่งบริ ษทั จะอธิบายความเสี่ ยงในรายละเอียด
ในแต่ละเรื่ องไว้ในข้อถัดไป ซึ่ งหากมีเหตุการณ์หรื อปั จจัยใดที่ทาให้บริ ษทั ไม่สามารถดาเนิ นการตามแผนการ
ที่กาหนดไว้ในการศึกษาฯ จะทาให้บริ ษทั ไม่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนหรื อมีระยะเวลาคืนทุนตามที่
คาดการณ์ไว้ขา้ งต้นได้ หรื ออาจทาให้บริ ษทั ประสบปั ญหาการผิดนัดชาระหนี้จากสถาบันการเงิน หรื อในแง่
ร้ายแรงที่สุด หากมีปัจจัยเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากจนทาให้โครงการดังกล่าวไม่คุม้ ค่าต่อการลงทุน ก็อาจมี
ผลกระทบทาให้บริ ษทั ไม่สามารถประกอบธุรกิจได้อย่างต่อเนื่ องในระยะยาวได้ ทั้งนี้ บริ ษทั ได้มีการวิเคราะห์
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่างๆ ที่สาคัญ (sensitivity analysis) ไว้แล้วในหน้า.........
เพื่อประกอบการตัดสิ นใจในการลงทุน

- 109 ความเสี่ ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่หรื อน้อยราย
ในปี ที่ผา่ นมา บริ ษทั ขายสิ นค้าประเภท ...(เช่น ธุรกิจรับจ้างผลิต).... ให้กบั ลูกค้ารายใหญ่จานวน......ราย
ได้แก่ ...(ระบุชื่อลูกค้า กรณี ที่สามารถเปิ ดเผยได้ หรื อเป็ นกรณี ที่เปิ ดเผยให้แก่ผลู ้ งทุนหรื อนักวิเคราะห์
หลักทรัพย์หรื อการลงทุนให้แล้ว) โดยบริ ษทั มีรายได้จากการขายให้ลูกค้าดังกล่าวเป็ นสัดส่ วนที่สูงเป็ นจานวน
............ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ......ของรายได้รวม ในปี ........ ทั้งนี้ ที่ผา่ นมาบริ ษทั มีความสัมพันธ์ที่ดีกบั
ลูกค้ากลุ่มดังกล่าวหรื อลูกค้ารายนี้มาโดยตลอด/เป็ นลูกค้าของบริ ษทั ตั้งแต่เริ่ มดาเนิ นธุรกิจ และบริ ษทั มีการทา
สัญญาขายสิ นค้ากับลูกค้ากลุ่มดังกล่าวหรื อลูกค้ารายนี้ โดยมีอายุสัญญา .... ปี ซึ่งสัญญาดังกล่าวจะหมดอายุ
ในปี ............. อย่างไรก็ดี เนื่องจากธุรกิจนี้ มีผปู ้ ระกอบการรายใหญ่ที่เป็ นคู่แข่งขันโดยตรงกับบริ ษทั อีกหลายราย
ดังนั้น จึงมีโอกาสที่ลูกค้าจะไม่ต่อสัญญากับบริ ษทั หรื อหันไปซื้อสิ นค้าบางส่ วนจากคู่แข่งขัน หากบริ ษทั ต้อง
สู ญเสี ยลูกค้าดังกล่าวไปจะมีผลต่อรายได้บริ ษทั อย่างมีนยั สาคัญ และหากบริ ษทั ไม่สามารถหาลูกค้ามาทดแทน
ได้อาจมีผลต่อความอยูร่ อดของธุรกิจบริ ษทั ในระยะยาวมีการสั่งซื้อสิ นค้าอย่างต่อเนื่ องและสม่าเสมอ
อย่างไรก็ดี (ระบุมาตรการลดความเสี่ ยง (ถ้ามี) เช่น บริ ษทั มีนโยบายจะลดระดับการพึ่งพิงกลุ่มลูกค้ารายใหญ่
ดังกล่าว โดยกระจายการขายสินค้าไปยังลูกค้ากลุ่มอื่นมากขึ้น และเน้นการสร้างแบรนด์ของบริ ษทั เอง
ให้มีความแข็งแกร่ งมากยิง่ ขึ้น)
ความเสี่ ยงจากการพึ่งพิงผูจ้ ดั จาหน่ายรายใหญ่หรื อน้อยราย
บริ ษทั ขายสิ นค้าในกลุ่ม …(เช่น อุปโภคบริ โภค) ....โดยส่ วนใหญ่จดั จาหน่ายผ่านผูจ้ ดั จาหน่าย
รายใหญ่จานวน……ราย ซึ่งในปี ที่ผา่ นมามียอดขายผ่านกลุ่มผูจ้ ดั จาหน่ายรายใหญ่ดงั กล่าวจานวน….ล้านบาท
หรื อคิดเป็ นร้อยละ …….ของรายได้รวมในปี …… บริ ษทั ได้มีการทาสัญญาขายสิ นค้ากับผูจ้ ดั จาหน่ายรายใหญ่
ดังกล่าวนี้ โดยให้ค่าตอบแทนตามสัดส่ วนของยอดขาย มีอายุสัญญา…..ปี และสามารถต่ออายุได้ทุก ๆ ……..ปี
ในขณะเดียวกัน ผูจ้ ดั จาหน่ายรายดังกล่าวก็เป็ นตัวแทนจาหน่ายสิ นค้าของบริ ษทั ที่เป็ นคู่แข่งด้วย ดังนั้น รายได้
จากการขายสิ นค้าของบริ ษทั จึงมีความไม่แน่นอน โดยขึ้นอยูก่ บั นโยบายการส่ งเสริ มการขายสิ นค้าของ
ผูจ้ ดั จาหน่ายรายนี้เป็ นสาคัญ หากผูจ้ ดั จาหน่ายรายดังกล่าวบอกเลิกการเป็ นผูจ้ ดั จาหน่ายให้แก่บริ ษทั หรื อหันไป
ส่ งเสริ มการขายของสิ นค้าคู่แข่งมากขึ้น และบริ ษทั ยังไม่สามารถหาผูจ้ ดั จาหน่ายรายใหม่มาทดแทนได้
อาจมีผลทาให้ยอดขายของบริ ษทั ลดลงหรื อสู ญเสี ยรายได้ในจานวนเดียวกัน นอกจากนี้ จะทาให้บริ ษทั ต้องมี
ภาระต้นทุนในการเก็บสิ นค้า ซึ่งจะมีผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริ ษทั ด้วย ทั้งนี้ .....(ระบุมาตรการลด
ความเสี่ ยง (ถ้ามี) เช่น ในปี ที่ผา่ นมา บริ ษทั ได้ดาเนินการขยายสาขาของตัวเองและจาหน่ายสิ นค้าผ่านร้านค้าของ
ตัวเองให้มากขึ้นจาก....สาขา เป็ น ....สาขา ซึ่งแม้จะยังไม่มากแต่ก็จะช่วยลดระดับการพึ่งพิงผูจ้ ดั จาหน่าย
รายใหญ่ดงั กล่าวได้บา้ ง)

- 110 ความเสี่ ยงจากพึ่งพาบุคลากรที่มีความชานาญเฉพาะด้าน
โดยที่รายได้ส่วนใหญ่ของบริ ษทั ประมาณร้อยละ …… มาจากการประกอบธุรกิจ………..ของบริ ษทั
ซึ่งเป็ นธุรกิจที่บริ ษทั ต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู ้ ความชานาญเป็ นพิเศษ (หรื อผูท้ ี่ได้รับการยอมรับและมี
ชื่อเสี ยงในวงการ) เป็ นอย่างมาก กล่าวคือ ปัจจุบนั ธุรกิจดังกล่าวอยูใ่ นความรับผิดชอบของฝ่ าย………………..
ที่มี (ระบุตาแหน่ง) จานวน…….คน เป็ นแกนหลักในการทางาน (หรื อการติดต่อลูกค้า) และการปฏิบตั ิงาน
ซึ่งที่ผา่ นมาบุคคลเหล่านี้สามารถสร้างรายได้ให้กบั บริ ษทั มากกว่าร้อยละ…… ของรายได้รวม ดังนั้น หาก
บริ ษทั สู ญเสี ยบุคลากรเหล่านั้นไปไม่วา่ ด้วยเหตุใดก็ตาม บริ ษทั ประเมินว่าจะทาให้บริ ษทั มีรายได้ในปี ต่อไป
ลดลงร้อยละ……หรื อเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ…….จากปี ……… (ทั้งนี้ ขึ้นอยูก่ บั จานวนบุคลากรและปริ มาณงาน
ที่จะสู ญเสี ยไป ตลอดจนระยะเวลาที่จะต้องจัดหาพนักงานหรื อพัฒนาพนักงานขึ้นมาทดแทน) ทั้งนี้ ปั จจุบนั
ธุรกิจ…………ดังกล่าวประสบภาวะขาดแคลนบุคลากรผูม้ ีความชานาญพิเศษในด้านดังกล่าว อย่างไรก็ดี
บริ ษทั มีมาตรการในการลดความเสี่ ยงจากการสู ญเสี ยบุคลากรดังกล่าวคือ การจูงใจให้บุคคลเหล่านั้นทางาน
อยูก่ บั บริ ษทั ในระยะยาว โดยบริ ษทั ส่ งเสริ มให้มีความก้าวหน้าในงานและมีการจ่ายค่าตอบแทน รวมทั้ง
จัดสวัสดิการให้ตามความเหมาะสม ...(โดยเทียบเท่า/สู งกว่าอุตสาหกรรม)... กับพนักงานทุกคน และบริ ษทั
ได้จดั สรรหุน้ ให้ตามโครงการขายหุน้ ให้พนักงานตาม (ESOP) และโครงการร่ วมลงทุนระหว่างนายจ้าง
และลูกจ้าง (EJIP) รายละเอียดในหน้า………… และในปี ที่ผา่ นมาบริ ษทั มีพนักงานลาออกจานวนรวม
ทั้งสิ้ น…………คน หรื อคิดเป็ นร้อยละ……ของจานวนพนักงานทั้งหมด
ความเสี่ ยงจากการต่อสัญญาเช่าพื้นที่/สัญญาเช่าร้านค้า
บริ ษทั ประกอบธุรกิจจาหน่ายสิ นค้า .......(เช่น อุปโภคบริ โภค เสื้ อผ้า )....ซึ่งต้องเช่าพื้นที่/ร้านค้า
เพื่อจาหน่ายสิ นค้าเป็ นร้านค้าของตนเอง และการมีช่องทางจาหน่ายยิง่ มากจะทาให้สามารถกระจายสิ นค้า
เพื่อเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้น ทาให้สามารถเพิม่ ยอดขายได้ โดยในปี ที่ผา่ นมา บริ ษทั มียอดขายผ่านช่องทาง
การจาหน่ายนี้ค่อนข้างสู งจานวน...............ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ..............ของยอดขายรวม อย่างไรก็ดี
เนื่องจากสัญญาเช่าพื้นที่/ร้านค้า เกือบทั้งหมดจานวน.............แห่ง เป็ นสัญญาเช่าระยะสั้นโดยมีอายุสัญญา
ประมาณ...(1-3 ปี )..ปี หากบริ ษทั ไม่ได้รับการต่ออายุสัญญาเช่า หรื อมีอตั ราเช่าและค่าบริ การปรับตัวสู งขึ้น
เมี่อมีการต่ออายุสัญญา จะทาให้รายได้และกาไรสุ ทธิลดลง อย่างไรก็ตาม ..(ระบุมาตรการลดความเสี่ ยง (ถ้ามี)
เช่น เนื่องจากบริ ษทั จะได้รับสิ ทธิการต่อสัญญาก่อนจากผูใ้ ห้เช่า และที่ผา่ นมาบริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตามสัญญาเช่า
อย่างเคร่ งครัดและไม่เคยถูกยกเลิกสัญญาเช่า จึงทาให้เชื่อว่าจะได้รับการต่อสัญญาเช่าต่อไปในอนาคต)
ความเสี่ ยงจากการเกิดสิ นค้าล้าสมัย
บริ ษทั ขายสิ นค้าประเภท...................ซึ่งเป็ นสิ นค้าแฟชันที่มีการเปลี่ยนแปลงความนิยมในตัวสิ นค้า
อย่างรวดเร็ ว โดยในปี .......บริ ษทั มีสินค้าคงเหลือ...........ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ..............ของสิ นทรัพย์
หมุนเวียน และร้อยละ.......ของสิ นทรัพย์รวม และมีอตั ราการหมุนเวียนของสิ นค้าคงเหลือ..........วัน การมีสินค้า
คงเหลือจานวนมากอาจส่ งผลให้ไม่สามารถจาหน่ายออกไปได้ทนั เวลา ทาให้สินค้าล้าสมัยได้ และมีตน้ ทุน
ในการบริ หารจัดการที่สูง และต้องมีการตั้งค่าเผื่อสิ นค้าล้าสมัยหรื อด้อยค่าที่ทาให้กาไรสุ ทธิ และสภาพคล่อง

- 111 ของบริ ษทั ลดลง โดยในปี .......บริ ษทั มีการตั้งสารองค่าเผื่อสิ นค้าล้าสมัยหรื อด้อยค่าจานวน...........ล้านบาท
หรื อคิดเป็ นร้อยละ............ของกาไรสุ ทธิ อย่างไรก็ตาม ......(ระบุมาตรการลดความเสี่ ยง (ถ้ามี) บริ ษทั มี
นโยบายการบริ หารจัดการเพื่อไม่ให้มีสินค้าคงค้างนานโดยหากมีสินค้าที่มีการเคลื่อนไหวช้า บริ ษทั จะระบาย
สิ นค้าดังกล่าวออกไปในราคาที่ใกล้เคียงกับต้นทุนการผลิต หรื อเร่ งจัดทารายการส่ งเสริ มการขาย นอกจากนี้
บริ ษทั อยูร่ ะหว่างศึกษาการใช้ระบบสารสนเทศช่วยวิเคราะห์ขอ้ มูลการขายสิ นค้าและความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภคในแต่ละช่องทางจาหน่ายเพื่อลดปริ มาณการสารองสิ นค้าและระยะเวลาขายสิ นค้า ...)
ความเสี่ ยงจากการเปิ ดเสรี การค้าและการก้าวสู่ การเป็ นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่อาจมีผลกระทบต่อ
ยอดขายและต้นทุนการผลิต
บริ ษทั ขายสิ นค้าหรื อให้บริ การธุรกิจประเภท...(เช่น ผลิตภัณฑ์ยาง สิ่ งทอและเครื่ องนุ่งห่ม
การท่องเที่ยว เป็ นต้น) .ซึ่งมียอดขายรวม........ล้านบาท หรื อหรื อคิดเป็ นร้อยละ...........ของรายได้รวม ให้แก่
ลูกค้ารายย่อยในไทยและลูกค้าที่ต่างประเทศ คือ. ......ที่จา้ งบริ ษทั ผลิตสิ นค้าให้ โดยปี ..........บริ ษทั มีสัดส่ วน
การขายให้ลูกค้าทั้งสองกลุ่มเป็ นจานวน.......ล้านบาท และ..........ล้านบาท ตามลาดับ หรื อสัดส่ วนร้อยละ.......
และร้อยละ ........... ตามลาดับ นอกจากนี้ บริ ษทั มีฐานการผลิตหลักและใช้แรงงานในไทย ดังนั้น การก้าวสู่
การเป็ นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อย่างเต็มรู ปแบบในปี ........ ซึ่งเป็ นความร่ วมมือทางเศรษฐกิจ
ในระดับภูมิภาคของประเทศในทวีปเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ หรื ออาเซียน (ASEAN) จะส่ งผลให้มีการเปิ ดเสรี
การเคลื่อนย้ายทรัพยากร เงินทุน แรงงาน และการค้าขายระหว่างกันในตลาดอาเซียน ซึ่งทาให้มีสินค้า/บริ การ
จากประเทศที่มีตน้ ทุนการผลิตที่ต่ากว่า เช่น ประเทศ........เข้ามาแข่งขันในไทยมากขึ้น หรื อลูกค้าของบริ ษทั
อาจทาการย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศอื่นในอาเซียนที่มีตน้ ทุนวัตถุดิบ หรื อต้นทุนที่ถูกกว่า ซึ่งมีผลให้รายได้
ของบริ ษทั จะลดลง
ความเสี่ ยงที่สินค้ามีแนวโน้มราคาลดลงอย่างมีนยั สาคัญ
ที่ผา่ นมา ธุรกิจ…………..ซึ่งก่อให้เกิดรายได้แก่บริ ษทั ประมาณร้อยละ……ของรายได้รวม
มีการแข่งขันอย่างรุ นแรง โดยผลิตภัณฑ์ของผูผ้ ลิตแต่ละรายไม่มีความแตกต่างกันมากนัก และในอุตสาหกรรม
โดยรวมยังมีกาลังการผลิตเหลืออยูม่ าก ดังนั้น ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวจึงมีแนวโน้มราคาลดลงประมาณ
ร้อยละ…….ในปี ……… และโดยที่ธุรกิจนี้มีอตั รากาไรไม่สูงนัก ดังนั้น การที่ราคามีแนวโน้มลดลงดังกล่าว
จึงอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการทากาไรในอนาคตของบริ ษทั อย่างมีนยั สาคัญ
ความเสี่ ยงจากการพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่รายเดียวตั้งแต่ร้อยละ 30 ของยอดขายรวม
บริ ษทั มีลูกค้ารายใหญ่รายหนึ่ งซึ่งมียอดสั่งซื้ อสิ นค้าจากบริ ษทั ประมาณร้อยละ 30 ของรายได้รวม
ซึ่งที่ผา่ นมาบริ ษทั มีความสัมพันธ์อนั ดีกบั บริ ษทั ดังกล่าว อย่างไรก็ดี บริ ษทั มีคู่แข่งหลายราย ดังนั้น หากบริ ษทั
สู ญเสี ยลูกค้ารายดังกล่าวไปเนื่ องจากไปซื้ อสิ นค้ากับบริ ษทั คู่แข่งโดยหากบริ ษทั ไม่สามารถหาลูกค้ารายอื่นมา
ทดแทนได้ก็จะมีผลกระทบต่อรายได้ของบริ ษทั ในจานวนเดียวกัน
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บริ ษทั ดาเนินธุรกิจรับจ้างขนส่ งสิ นค้าซึ่งต้องใช้น้ ามันเชื้อเพลิงเป็ นต้นทุนหลัก (คิดเป็ นร้อยละ
.......................ของต้นทุนรวม) ทั้งนี้ ราคาน้ ามันในปี ที่ผา่ นมาได้ปรับสู งขึ้นประมาณร้อยละ .........
ซึ่งทาให้บริ ษทั ได้รับผลกระทบจากการปรับราคาของน้ ามันดังกล่าวเป็ นอย่างมาก เนื่องจากค่าจ้างขนส่ ง
สิ นค้าที่บริ ษทั ทาสัญญากับลูกค้าส่ วนใหญ่จะเป็ นค่าจ้างคงที่ตามระยะทางหรื อจานวนการขนส่ งสิ นค้า
อย่างไรก็ดี บริ ษทั ได้เริ่ มเปลี่ยนแปลงสัญญาว่าจ้างโดยการให้ผวู ้ า่ จ้างจ่ายค่าน้ ามันตามจริ งซึ่ งบริ ษทั คาดว่า
จะทยอยเปลี่ยนแปลงสัญญาให้เสร็ จทั้งหมดได้ภายในปี .........ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ ยงจากการผันผวนของ
ราคาน้ ามัน
ควำมเสี่ ยงเกี่ยวกับผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้อม
เนื่องจากกระบวนการผลิตของบริ ษทั อาจทาให้เกิดมลพิษต่อชุมชนใกล้โรงงาน บริ ษทั จึงได้ป้องกัน
ปัญหาที่เกิดขึ้น โดยจึงได้ต้ งั คณะทางานเพื่อบริ หารจัดการด้านพลังงานและสิ่ งแวดล้อม เพื่อกาหนดแนวทาง
ดาเนินการและติดตามผลการบริ หารจัดการในเรื่ องที่เกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกโรงงาน
ด้วยแนวคิด 3R คือ การใช้ซ้ า(Reuse) ลดการใช้ (Reduce) และกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) ทาให้สามารถลด
ปริ มาณของเสี ยในกระบวนการผลิต ลดการทิ้งเศษวัสดุ ออกสู่ ภายนอกและลดค่าใช้จ่ายในการกาจัดของเสี ย
มีการปรับปรุ งกระบวนการผลิตเพื่อลดการใช้น้ าและพลังงาน โดยเฉพาะการใช้กระแสไฟฟ้า บริ ษทั ได้เริ่ ม
พัฒนาโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ โดยติดตั้งหลังคาโซล่าร์เซลล์หลังคาโรงงานและอาคาร เพื่อลดการใช้
กระแสไฟฟ้า และปรับปรุ งกระบวนการผลิตเพื่อลดฝุ่ นละออง และลดกลิ่น ตลอดจนกาหนดให้มีการตรวจวัด
ผลกระทบอย่างต่อเนื่อง โดยผลการตรวจสอบในปี ที่ผา่ นมาบริ ษทั ได้ผา่ นเกณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรม
ทุกรายการ ไม่ส่งผลกระทบหรื อทาลายสภาพแวดล้อมและทรัพยากรของชุมชน
ควำมเสี่ ยงด้ ำนสั งคม
ความเสี่ ยงจากโครงสร้างประชากรและพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคที่เปลี่ยนไป
จากโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งจากครัวเรื อนที่เล็กลง การขยายตัวของเมืองและ lifestyle
ผูบ้ ริ โภคที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งการขยายตัวของนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทาให้บริ ษทั
มองเห็นโอกาสในการแข่งขันและสร้างยอดขายให้เติบโต อย่างไรก็ตาม แนวโน้มการแข่งขันจะรุ นแรงมากขึ้น
โดยบริ ษทั ต้องปรับตัวรับ trend การเติบโตของร้านอาหารรู ปแบบใหม่ที่ดึงดูดใจกลุ่มลูกค้าวัยรุ่ นและวัยเริ่ มต้น
ทางาน รวมถึงต้องให้ความสาคัญกับช่องทาง delivery ที่ได้รับความนิยมมากขึ้นแทนการทานอาหารในร้าน
ซึ่งที่ผา่ นมามีผใู ้ ห้บริ การ application สั่งอาหารเกิดขึ้นหลายราย เป็ นผลจากการพัฒนาเทคโนโลยี ทาให้
พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคเปลี่ยนไป และเพื่อให้บริ ษทั แข่งขันได้อย่างยัง่ ยืนสามารถเพิ่มส่ วนแบ่งทางการตลาด
เพิ่มขึ้นสาหรับร้านอาหารในกลุ่มเดียวกัน บริ ษทั จึงได้จบั มือเป็ นพันธมิตรกับ .... เพื่อเปิ ดช่องทางการค้าและ
รับส่ งอาหาร online สาหรับรองรับกลุ่มลูกค้าวัยรุ่ น และวัยเริ่ มต้นทางาน
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บริ ษทั ได้ประเมินความเสี่ ยงด้านสิ ทธิ มนุษยชนภายในกลุ่มบริ ษทั ตลอดห่วงโซ่คุณค่าตั้งแต่ปี 2560
เพื่อระบุ ป้องกัน และลดผลกระทบจากความเสี่ ยงด้านสิ ทธิมนุษยชนในการดาเนินงานของบริ ษทั โดยการ
ประเมินความเสี่ ยงนี้ครอบคลุมกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งมีการประเมินผล
กระทบในกลุ่มเสี่ ยงหรื อกลุ่มที่ตอ้ งดูแลเป็ นพิเศษ เช่น เด็ก แรงงานต่างชาติ และประเมินโอกาสที่อาจเกิ ด
ผลกระทบในระดับประเทศ ระดับปฏิบตั ิงาน และระดับบุคคล
จากผลการประเมินความเสี่ ยงด้านสิ ทธิมนุษยชน บริ ษทั ได้กาหนดมาตรการในการควบคุมและบรรเทา
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และประเมินความเสี่ ยงที่เหลืออยู่ (Residual Risks) หลังจากจัดทาแนวทางการป้องกัน
และแก้ไขด้านสิ ทธิ มนุษยชนในการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั เพื่อให้มนั่ ใจว่าการบริ หารจัดการด้านสิ ทธิมนุษยชน
ของบริ ษทั มีประสิ ทธิภาพในการควบคุมผลกระทบตลอดห่วงโซ่คุณค่าบริ ษทั ได้จดั เตรี ยมมาตรการเยียวยา
ผูท้ ี่อาจได้รับผลกระทบด้านสิ ทธิมนุษยชน ทั้งความช่วยเหลือที่เป็ นตัวเงิน และที่ไม่เป็ นตัวเงิน เพื่อบรรเทา
ความเดือดร้อนให้แก่ผทู ้ ี่ได้รับผลกระทบด้านสิ ทธิมนุษยชนจากการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั รวมทั้งมี
กระบวนการติดตามและทบทวนผลการดาเนินงานด้านสิ ทธิมนุษยชนเป็ นประจา โดยกาหนดเป้าหมายและ
ตัวชี้วดั ผลการดาเนินงานด้านสิ ทธิมนุษยชน ให้กบั องค์กร/หน่วยงานและ/หรื อ บุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีการ
ตรวจประเมินด้านสิ ทธิ มนุษยชนจากหน่วยงานภายนอก และจัดเตรี ยมช่องทางรับฟังความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากพนักงานและบุคคลภายนอก เพื่อนาความคิดเห็นมาทบทวนแก้ไข ส่ งผลให้บริ ษทั สามารถ
ป้องกันและลดความเสี่ ยงที่อาจจะนาไปสู่ การละเมิดสิ ทธิมนุษยชน นอกจากนี้ บริ ษทั ได้กาหนดให้คู่คา้
ตรวจประเมินผลการดาเนินงานของตนเอง ซึ่งครอบคลุมประเด็นด้านแรงงานและด้านสิ ทธิ มนุษยชนรวมทั้ง
สื่ อสารและให้ความรู ้ดา้ นสิ ทธิ มนุษยชนแก่คู่คา้ เพื่อให้คู่คา้ ตระหนัก และเฝ้าระวังภายในองค์กร เช่น สิ ทธิดา้ น
ความปลอดภัยในการทางาน ทั้งนี้ เพื่อป้องกันความเสี่ ยงและลดผลกระทบด้านสิ ทธิมนุษยชนที่อาจเกิดขึ้น
จากคู่คา้
ทั้งนี้ จากการประเมินความเสี่ ยงด้านสิ ทธิ มนุษยชนโดยรวม พบประเด็นความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้อง
ในกลุ่มคู่คา้ ทางธุรกิจที่อยูใ่ นกลุ่มผูจ้ ดั หาวัตถุดิบ ซึ่งมีความเสี่ ยงในเรื่ องแนวทางการจ้างงานในห่วงโซ่อุปทาน
และการบริ หารจัดการสิ่ งแวดล้อม สุ ขภาพและความปลอดภัย ซึ่งบริ ษทั ได้กาหนดเป้าหมายในการจัดการความ
เสี่ ยงโดยจัดทาแนวทางการควบคุมและตรวจประเมินในกลุ่มผูจ้ ดั หาวัตถุดิบที่มีความเสี่ ยงสู ง คิดเป็ นร้อยละ 100
และกาหนดให้กลุ่มคูค้ า้ ที่มีความเสี่ ยงสู งทุกรายต้องดาเนินงานตามระบบการบริ หารจัดการความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสิ่ งแวดล้อม ตามแนวทางของบริ ษทั
ความเสี่ ยงด้ านการกากับดูแลกิจการ
บุคคลที่ดารงตาแหน่งประธานกรรมการ และบุคคลที่ดารงตาแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ของบริ ษทั
เป็ นครอบครัวเดียวกัน ซึ่งอาจทาให้ดูเหมือนว่า บริ ษทั ยังไม่มีการถ่วงดุลอานาจระหว่างคณะกรรมการและ
ฝ่ ายจัดการ อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการกากับดูแลกิจการที่ดี จึงได้จดั ทากฎบัตร
ซึ่งระบุหน้าที่ของประธานกรรมการ คณะกรรมการ และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ซึ่งทาให้การแบ่งบทบาทหน้าที่
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คณะกรรมการของบริ ษทั ยังประกอบด้วยจานวนกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่ งของจานวนกรรมการทั้งหมด
และได้แต่งตั้งกรรมการอิสระท่านหนึ่ งร่ วมพิจารณากาหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ ซึ่งเป็ นไปตาม
แนวปฏิบตั ิที่ดีของหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั จดทะเบียนปี 2560
ควำมเสี่ ยงจำกภัยคุกคำมทำงไซเบอร์
ความเสี่ ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์เป็ นเรื่ องที่มีความสาคัญและมีผลกระทบต่อการดาเนินงานของ
บริ ษทั โดยเฉพาะระบบงานต่าง ๆ ที่สาคัญ เช่น ระบบเครื อข่าย (Network) ระบบการเงินการบัญชี ระบบการ
บริ หารงานภายในและทรัพยากรบุคคล ซึ่งระบบงานดังกล่าวมีขอ้ มูลส่ วนบุคคลที่บริ ษทั ครอบครองด้วย
หากเกิดปัญหาเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริ ษทั การเข้าถึงข้อมูลส่ วนบุคคลที่บริ ษทั ครอบครอง
ย่อมส่ งผลกระทบการดาเนินงานและชื่อเสี ยงของบริ ษทั บริ ษทั จึงได้วางแผนและมีการลงทุนเพื่อพัฒนา
ระบบงานเพื่อรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ และการป้องกันความเสี่ ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ ได้แก่
การปรับปรุ งระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ให้มีความพร้อมใช้งานเพื่อหลีกเลี่ยงการล้มเหลวของระบบเครื อข่าย
(Network) และเครื่ องแม่ข่าย (Server) เพื่อให้ระบบสามารถทางานได้อย่างต่อเนื่อง ป้องกันการเข้ามาทาลาย
(Network) และกาหนดมาตรการควบคุมความปลอดภัยอย่างเข้มงวด เช่น ระบบรักษาความปลอดภัยของ
คอมพิวเตอร์ (Firewall) การกาหนดสิ ทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล การวางเครื อข่ายตั้งศูนย์สารองข้อมูลเพื่อรองรับ
ภาวะฉุกเฉิ นเพื่อให้สามารถดาเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง
2. ควำมเสี่ ยงเกี่ยวกับกำรผลิต
ความเสี่ ยงจากบริ ษทั ยังอยูร่ ะหว่างการก่อสร้างโรงงาน/ความล่าช้าของโครงการในอนาคต
บริ ษทั อยูร่ ะหว่างการก่อสร้างโรงงานแห่งที่……….โดยตั้งอยูท่ ี่…………..มูลค่า………………..ล้าน
บาท โดยบริ ษทั ได้มีการทาสัญญาก่อสร้างโรงงานกับบริ ษทั รับเหมาก่อสร้างแห่งหนึ่ง ซึ่งสัญญาดังกล่าวระบุวา่
จะสร้างให้แล้วเสร็ จภายใน………………..หากเกิดความล่าช้า บริ ษทั รับเหมาจะชดเชยค่าเสี ยหายดังกล่าวให้
ในอัตราส่ วนร้อยละ………………..ของมูลค่าก่อสร้างและคูณด้วยจานวนวันที่ล่าช้า จากการประเมินของ
วิศวกรที่ปรึ กษา ในปัจจุบนั บริ ษทั มีความคืบหน้าในการก่อสร้างแล้วร้อยละ…..สาหรับงานก่อสร้างส่ วนที่เหลือ
อาจเสร็ จไม่ทนั ตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ โดยคาดว่าจะแล้วเสร็ จภายใน…………ซึ่งล่าช้ากว่าระยะเวลาเดิม
ประมาณ….….เดือน ทั้งนี้ ความล่าช้าจากการก่อสร้างดังกล่าว แม้วา่ บริ ษทั จะได้รับเงินชดเชยจากค่าเสี ยหาย
จานวน………..บาท แต่จานวนเงินดังกล่าวอาจไม่สามารถคุม้ ครองค่าเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้นจากโอกาสที่จะเกิด
ต้นทุนส่ วนเพิ่มจากการเพิ่มขึ้นของราคาวัสดุก่อสร้างที่เกินกว่าประมาณไว้ (cost overrun) ซึ่งบริ ษทั ยังต้องรับ
ความเสี่ ยงในส่ วนนี้ นอกจากนี้ การก่อสร้างโรงงานล่าช้า ทาให้ไม่สามารถติดตั้งเครื่ องจักรได้ จึงทาให้บริ ษทั
สู ญเสี ยโอกาสในการผลิตสิ นค้าเพื่อสร้างรายได้ไปประมาณ…………..บาท คิดเป็ นร้อยละ……….ของรายได้
ในปี นี้ และร้อยละ……..ของประมาณการรายได้ในปี หน้า
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บริ ษทั อยูร่ ะหว่างการดาเนินการจัดซื้อเครื่ องจักรที่มีความสาคัญต่อกระบวนการการผลิต เพื่อเพิ่ม
ประสิ ทธิภาพและกาลังการผลิต โดยคาดว่าจะสามารถจัดซื้อ ทดสอบการเดินเครื่ อง และเริ่ มดาเนินการ
ผลิตจริ งได้ภายในเดือน…………ทั้งนี้ หากการจัดซื้อดังกล่าวไม่เป็ นไปตามกาหนดเวลาที่วางแผนไว้ ซึ่งอาจ
เกิดขึ้นเนื่องจากความล่าช้าในการส่ งมอบหรื อการได้รับเครื่ องจักรไม่ตรงตาม specification ที่สงั่ ซื้อ จะมีผล
ทาให้บริ ษทั ไม่สามารถผลิตสิ นค้าได้ตามแผนการผลิตที่กาหนดไว้ อย่างไรก็ตามเพื่อเป็ นการลดความเสี ยหาย
ที่อาจเกิดขึ้น บริ ษทั ได้ทาสัญญากับผูข้ ายเครื่ องจักรให้ชดเชยค่าเสี ยหายกรณี ไม่สามารถส่ งมอบและติดตั้ง
เครื่ องจักรได้ทนั ตามกาหนดเวลา ซึ่งค่าชดเชยดังกล่าวครอบคลุมค่าเสี ยหายที่บริ ษทั ประเมินไว้ โดยคิดเป็ น
สัดส่ วนร้อยละ ……………ของจานวนเงินค่าเสี ยโอกาสในการขายสิ นค้า
ความเสี่ ยงเรื่ องการขาดแคลนแรงงาน
บริ ษทั ประกอบธุรกิจ…(เช่น ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง)….ซึ่งเป็ นธุรกิจที่ใช้แรงงานจานวนมาก
โดยในปี .........รัฐบาลกาหนดให้มีการปรับขึ้นค่าแรงงานเป็ น..........บาท มีผลให้ตน้ ทุนในการผลิตสู งขึ้น
ประกอบกับแรงงานบางส่ วนได้กลับคืนสู่ ภาคเกษตรกรรมตามช่วงฤดูกาลเพาะปลูกและฤดูกาลเก็บเกี่ยว และ
การขยายตัวของเศรษฐกิจรวมถึงการขยายตลาดอสังหาริ มทรัพย์ไปยังตลาดต่างจังหวัด ได้ก่อให้เกิดปัญหา
การขาดแคลนแรงงานในภาคธุรกิจดังกล่าวของไทยอย่างรุ นแรงและต่อเนื่ อง บริ ษทั จึงอาจประสบปัญหา
การขาดแคลนแรงงานและมีตน้ ทุนในการผลิตที่สูงขึ้น
ความเสี่ ยงจากวัตถุดิบที่มีความสาคัญต่อการผลิตเป็ นวัตถุดิบหายาก
บริ ษทั เป็ นผูผ้ ลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์…………..ซึ่งต้องใช้…(ชื่อวัตถุดิบและชนิด)... เป็ นวัตถุดิบ
สาคัญในการผลิตในสัดส่ วนร้อยละ……..ของต้นทุนการผลิต แต่เนื่องจากวัตถุดิบชนิดนี้เป็ นทรัพยากรธรรมชาติ
ซึ่งขณะนี้มีแหล่งที่มาเพียง …(ระบุจานวนแหล่งที่มา)…..เท่านั้น และปริ มาณวัตถุดิบเริ่ มมีแนวโน้มลดลงเรื่ อย ๆ
ซึ่งบริ ษทั ประมาณว่าในระยะ……. ปี ข้างหน้า บริ ษทั อาจประสบปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบดังกล่าวได้ และ
ส่ งผลให้ราคาของวัตถุดิบมีแนวโน้มสู งขึ้นเรื่ อย ๆ ดังนั้น หากบริ ษทั ต้องจัดซื้อวัตถุดิบในราคาสู งมากหรื อ
บริ ษทั ไม่สามารถจัดหาวัตถุดิบมาใช้ในการผลิตได้อย่างเพียงพอ จะทาให้บริ ษทั ต้องปรับราคาขายสิ นค้าเพิ่มขึ้น
ตามต้นทุนที่สูงขึ้น ซึ่งกลุ่มลูกค้าที่เคยใช้ผลิตภัณฑ์น้ ี อาจหันไปใช้ผลิตภัณฑ์อื่นที่สามารถทดแทนได้มากขึ้น
และจะทาให้มีผลต่อความสามารถในการสร้างรายได้ของบริ ษทั ในอนาคต ซึ่งความรุ นแรงและความรวดเร็ วของ
ผลกระทบนี้ จะขึ้นอยูก่ บั ภาวะขาดแคลนของวัตถุดิบดังกล่าว
ความเสี่ ยงจากวัตถุดิบสาคัญมีราคาผันแปรไปตามราคาซื้อขายของตลาดโลก
บริ ษทั ดาเนินธุรกิจสายการบินทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งต้องใช้น้ ามันเป็ นเชื้อเพลิงหลัก
ซึ่งคิดเป็ นต้นทุนประมาณร้อยละ……..ของต้นทุนรวมในปี ................ทั้งนี้ ราคาน้ ามันจะมีความผันแปรไปตาม
ราคาซื้อขายในตลาดโลก รวมทั้งอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ในขณะที่บริ ษทั อาจจะไม่สามารถ
ผลักภาระค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้ผใู ้ ช้บริ การ โดยกาหนดราคาตัว๋ ให้สูงขึ้นได้ตามต้นทุนที่เพิ่มขึ้นทั้งจานวน
(เนื่องจากการปรับอัตราค่าโดยสารในประเทศต้องได้รับอนุมตั ิจาก ...........ก่อน/บริ ษทั มีการจาหน่ายตัว๋
เครื่ องบินล่วงหน้าไปจานวนมาก) ดังนั้น หากราคาน้ ามันปรับตัวสู งขึ้น บริ ษทั อาจไม่สามารถปรับราคา
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ดังกล่าวเป็ นอย่างมาก ซึ่งอาจมีผลให้อตั รากาไรลดต่าลงอย่างมีนยั สาคัญ หรื อประสบภาวะขาดทุนได้
อย่างไรก็ดี บริ ษทั ได้ดาเนินการป้องกันความเสี่ ยงดังกล่าว โดย .......... (เช่น มีนโยบายจะทาสัญญาซื้อ
น้ ามันในตลาดล่วงหน้า/ทาสัญญาป้องกันความเสี่ ยงของราคาน้ ามันเชื้อเพลิง ไว้เป็ นระยะเวลาประมาณ
...........เดือน ในปริ มาณตามความต้องการใช้น้ ามันของบริ ษทั การทาสัญญาดังกล่าวสามารถช่วยให้บริ ษทั
สามารถบริ หารต้นทุนมิให้มีความผันผวนมากนักและทราบต้นทุนล่วงหน้า เพื่อประโยชน์ในการวางแผนด้าน
รายได้ต่อไป อย่างไรก็ดี การทาสัญญาล่วงหน้าดังกล่าวมิได้ประกันว่าบริ ษทั จะสามารถจัดการน้ ามันได้
ในราคาต่ากว่าตลาด ซึ่งไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่างแม่นยาในขณะที่ทาสัญญาล่วงหน้า และบริ ษทั มิได้มี
วัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการทากาไรจากความผันผวนของราคาน้ ามัน) ..............
ความเสี่ ยงจากการที่บริ ษทั ต้องใช้เทคโนโลยีสูงหรื อมีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีบ่อยในการผลิต
บริ ษทั ได้ร่วมลงทุนกับบริ ษทั ต่างประเทศคือ ……………….. เพื่อผลิตสิ นค้า………………..เนื่องจาก
ต้องใช้เงินลงทุนและเทคโนโลยี อย่างไรก็ดี บริ ษทั ร่ วมทุนดังกล่าวมีประสบการณ์ในธุรกิจนี้ มานานและเป็ น
ผูส้ นับสนุนในเรื่ องเทคโนโลยีการผลิตโดยส่ งผูเ้ ชี่ยวชาญมาช่วยในการผลิต ปัจจุบนั บริ ษทั มีความคืบหน้าใน
การก่อสร้างโรงงาน และติดตั้งเครื่ องจักรเสร็ จสิ้ นแล้ว และกาลังอยูใ่ นช่วงทดลองเครื่ องจักรดังกล่าว ทั้งนี้
บริ ษทั จะต้องผลิตสิ นค้าให้ได้คุณภาพสู งตามความต้องการของลูกค้า โดยเครื่ องจักรจะมีความแม่นยาสู งมาก
คือ จะมีค่าความผิดพลาดได้เพียงร้อยละ…….ในขณะที่การทดลองเครื่ องจักรของบริ ษทั ปัจจุบนั ยังผลิตสิ นค้า
ที่มีค่าความผิดพลาดสู งในระดับ ……….หากบริ ษทั ไม่สามารถปรับปรุ งแก้ไขเครื่ องจักรให้มีคุณภาพ
ตามที่กาหนดและเสร็ จทันตามคาสั่งของลูกค้าได้ จะทาให้บริ ษทั มีโอกาสสู ญเสี ยลูกค้าดังกล่าว นอกจากนี้
บริ ษทั อาจจะต้องมีการลงทุนเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุ งเทคโนโลยีการผลิตด้วย
ความเสี่ ยงกรณี ตน้ ทุนการผลิตของบริ ษทั สู งกว่าคู่แข่ง/เครื่ องจักรล้าสมัย
บริ ษทั ผลิตสิ นค้าประเภท…(เช่น กระดาษ).... มาเป็ นระยะเวลา 10 ปี โดยเครื่ องจักรที่ใช้ในการผลิต
ส่ วนใหญ่ติดตั้งตั้งแต่เริ่ มก่อตั้งโรงงานและเป็ นเครื่ องจักรประเภทที่ตอ้ งใช้แรงงานในการควบคุม
(semi-automatic) อย่างไรก็ดี ในปี ที่ผา่ นมา คู่แข่งสาคัญของบริ ษทั ฯ หลายแห่งได้ปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี
การผลิตเป็ นระบบที่ใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมการผลิต (fully automatic) บริ ษทั คาดว่าการปรับปรุ งเทคโนโลยี
ของคู่แข่งขันจะทาให้บริ ษทั เสี ยเปรี ยบในแง่ตน้ ทุนการผลิต โดยต้นทุนการผลิตของบริ ษทั ในส่ วนของค่าใช้จ่าย
ในการเดินเครื่ องจักรและค่าแรงงานของคนควบคุมเครื่ องจะสู งกว่าต้นทุนการผลิตของคู่แข่งขัน ซึ่งจากการ
สอบถามจากผูจ้ ดั จาหน่ายเครื่ องจักรและประมาณจากความสามารถของเครื่ องจักรรุ่ นที่คู่แข่งใช้ในการผลิต
บริ ษทั คาดว่าต้นทุนในส่ วนดังกล่าวของบริ ษทั จะสู งกว่าคู่แข่งประมาณร้อยละ………..บริ ษทั เห็นว่า หากบริ ษทั
ไม่สามารถควบคุมต้นทุนการผลิตให้อยู่ในระดับที่ต่าลงได้ จะมีผลต่อการดาเนินงานของบริ ษทั และ
ความสามารถในเชิงการแข่งขันของบริ ษทั ในระยะยาว
อย่างไรก็ดี บริ ษทั ได้เตรี ยมแผนงานในการปรับปรุ งเทคโนโลยีของบริ ษทั ให้ทนั สมัย โดยได้ติดต่อ
บริ ษทั …………. เป็ นที่ยอมรับในประเทศ…………..เป็ นผูว้ างระบบการผลิตสมัยใหม่ ซึ่งตามแผนงาน
บริ ษทั จะเริ่ มทยอยติดตั้งเครื่ องจักรใหม่เพื่อทดแทนเครื่ องจักรเก่าในเดือน …………. และสิ้ นสุ ดใน
เดือน ………….โดยภายหลังการติดตั้งเครื่ องจักรดังกล่าว ผูจ้ ดั จาหน่ายเครื่ องจักรประมาณว่าบริ ษทั จะสามารถ

- 117 ลดการใช้แรงงานคนได้ร้อยละ………….. และเพิ่มประสิ ทธิภาพการผลิต ส่ งผลให้สามารถลดต้นทุนการผลิต
โดยรวมได้ประมาณร้อยละ………….. จากตัวเลขประมาณการดังกล่าว บริ ษทั คาดว่าจะทาให้ตน้ ทุนการผลิต
ของบริ ษทั ใกล้เคียงกับคู่แข่ง
ความเสี่ ยงจากการพึ่งพิงผูร้ ับจ้างผลิตสิ นค้ารายใหญ่น้อยราย
บริ ษทั มีการจ้างผลิตสิ นค้าประเภท…………..จากผูร้ ับจ้างผลิตสิ นค้ารายใหญ่ จานวน…..ราย
มีมูลค่ารวม……..ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ………..ของต้นทุนรวมในปี …………. โดยบริ ษทั มี
กระบวนการสรรหาผูร้ ับจ้างผลิตที่มีคุณภาพและกระบวนการจัดจ้างที่มีประสิ ทธิภาพ และยังมีการสรรหา
ผูร้ ับจ้างผลิตสิ นค้ารายใหม่ ๆ อยูเ่ สมอ นอกจากนี้ ผูร้ ับจ้างผลิตสิ นค้าสาเร็ จรู ปสามารถสรรหาได้ทวั่ ไป
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยลดการพึ่งพิงผูร้ ับจ้างผลิตสิ นค้ารายใหญ่ดงั กล่าวได้
3. ควำมเสี่ ยงด้ ำนกำรเงิน
ความเสี่ ยงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงกฎหมายการค้าเสรี
ปัจจุบนั ผลิตภัณฑ์ A ของบริ ษทั ซึ่งคิดเป็ นรายได้ร้อยละ ....ของบริ ษทั ได้รับความคุม้ ครองจากกาแพง
ภาษี โดยผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวมีอตั ราภาษีนาเข้าร้อยละ 20 ซึ่งขณะนี้รัฐบาลกาลังเจรจา FTA กับประเทศคู่แข่ง
ที่ผลิตสิ นค้าดังกล่าว ซึ่งมีเงื่อนไขว่าประเทศไทยจะต้องยกเลิกกาแพงภาษีสาหรับสิ นค้านี้ในปี .......................
หากการเจรจาเป็ นไปตามเงื่อนไขดังกล่าวบริ ษทั จะมีคู่แข่งเพิ่มขึ้นและอาจทาให้รายได้รวมและอัตรากาไรของ
บริ ษทั ลดลง
ความเสี่ ยงจากการที่บริ ษทั มีเงินกูย้ มื ต่างประเทศที่ไม่ได้มีการป้องกันความเสี่ ยงหรื อมีการป้องกันความเสี่ ยง
แล้วแต่มี mismach ของสัญญา
ณ วันที่ ................บริ ษทั มีภาระหนี้สินที่เป็ นเงินเหรี ยญสหรัฐ จานวน…………..หรื อคิดเป็ นเงินบาท
ประมาณ……………….. (ใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ……USD ต่อ 1 บาท) หรื อร้อยละ…….ของเงินกูย้ มื ทั้งหมด
ซึ่งมีระยะเวลาที่ตอ้ งชาระคืนเงินต้นภายใน 5 ปี ๆ ละเท่า ๆกัน ของทุกวันที่………………..ปัจจุบนั บริ ษทั ไม่ได้
มีการทาสัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าเพื่อคุม้ ครองความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนจากเงินกูย้ มื ข้างต้น
แต่อย่างใด เนื่องจากบริ ษทั เห็นว่าการทาสัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าเป็ นระยะเวลานานถึง .... ปี
อาจทาให้บริ ษทั มีค่าใช้จ่ายสู งมาก ประกอบกับในการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั บริ ษทั จะได้รับชาระค่าสิ นค้า
จากการส่ งออกเป็ นเงินเหรี ยญสหรัฐด้วย โดยที่ผา่ นมาบริ ษทั สามารถส่ งออกได้ประมาณปี ละ………….
ซึ่งเพียงพอที่จะชาระคืนหนี้ในสกุลเหรี ยญสหรัฐในแต่ละปี ได้ในอัตราประมาณ ..... เท่า อย่างไรก็ดี บริ ษทั
ยังมีความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน หากระยะเวลาที่ได้รับชาระค่าสิ นค้าล่าช้ากว่ากาหนดเวลาชาระหนี้
และหากรายได้จากการส่ งออกสิ นค้าข้างต้นสะดุดลง ซึ่งขณะนี้ยงั ไม่มีเหตุผลที่จะทาให้บริ ษทั เชื่อว่ารายได้
ดังกล่าวจะหายไปหรื อลดลงอย่างมีนยั สาคัญ

- 118 ความเสี่ ยงจากการที่บริ ษทั ผิดสัญญากูย้ มื เงิน
บริ ษทั มีการกูย้ ืมจาก…(ชื่อสถาบันการเงิน)…ในจานวนถึง……..ล้านบาท เพื่อมาปรับปรุ งโรงงานและ
ซื้อเครื่ องจักรเพื่อขยายกาลังการผลิต โดยสัญญามีระยะเวลาการปลอดจ่ายคืนเงินต้น 3 ปี และจะต้องจ่ายคืน
ชาระเงินต้นตั้งแต่ปี…………..เป็ นต้นไป เป็ นระยะเวลา 10 ปี นอกจากนี้ บริ ษทั ต้องรักษาอัตราส่ วนหนี้สิน
ต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นไว้ไม่ต่ากว่า 2 เท่า โดยมีโรงงานและเครื่ องจักรดังกล่าวเป็ นหลักประกัน แต่จากภาวะวิกฤติ
เศรษฐกิจในช่วงที่ผา่ นมาส่ งผลให้ความต้องการและกาลังซื้ อของลูกค้าลดลง ยอดขายของบริ ษทั ลดลงเกือบ
50% เมื่อเทียบกับยอดขายในปี ที่ผา่ นมา จนทาให้บริ ษทั ขาดเงินทุนหมุนเวียนและบริ ษทั ได้กูย้ มื เงินระยะสั้น
จากสถาบันการเงินแห่ งอื่นเพิ่มเติม จนทาให้บริ ษทั มีอตั ราส่ วนหนี้สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นเท่ากับ 1.9 เท่า
ดังนั้น หากบริ ษทั ยังไม่สามารถปรับปรุ งฐานะทางการเงินของบริ ษทั ให้ดีข้ ึนได้ บริ ษทั ก็มีแนวโน้มจะผิดสัญญา
เงินกูก้ บั สถาบันการเงินดังกล่าว ซึ่งสถาบันการเงินอาจจะฟ้องบังคับหลักประกันขายทอดตลาดและทาให้
บริ ษทั ไม่สามารถดาเนินธุรกิจต่อไปได้
อย่างไรก็ดี ในขณะนี้บริ ษทั ได้เจรจาขอประนอมหนี้ กบั สถาบันการเงินดังกล่าวแล้ว โดยขอขยาย
ระยะเวลาการชาระหนี้ออกไปอีก………………..ปี เพื่อให้เหมาะสมกับความสามารถชาระหนี้ของบริ ษทั
4. ควำมเสี่ ยงที่มีผลกระทบต่ อสิ ทธิหรื อกำรลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์
ความเสี่ ยงจากบริ ษทั มีผถู ้ ือหุน้ รายใดหนึ่งถือหุน้ >= 75%
บริ ษทั มีผถู ้ ือหุน้ รายใหญ่รายหนึ่งคือ………………..ถือหุน้ ในบริ ษทั จานวน ……….หุน้ คิดเป็ น
ร้อยละ .........(ตั้งแต่ 75%)……….ของจานวนหุ ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั ซึ่งสัดส่ วนการถือหุน้
ที่มากกว่า 3 ใน 4 ดังกล่าวทาให้ผถู ้ ือหุ ้นรายใหญ่ดงั กล่าวมีอานาจในการควบคุมบริ ษทั และมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสิ นใจของบริ ษทั ในทุกเรื่ องที่ตอ้ งได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น ดังนั้น ผูถ้ ือหุ ้นรายอื่นของบริ ษทั จึงมี
ความเสี่ ยงจากการไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสี ยงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่ องที่ผถู ้ ือหุน้ รายใหญ่น้ ีเสนอให้
ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณา นอกจากนี้ การถือหุ ้นในลักษณะกระจุกตัวโดยผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่น้ ี ยังทาให้โอกาสที่
บริ ษทั จะถูกครอบงากิจการ (takeover) โดยบุคคลอื่นไม่สามารถเกิดขึ้นได้โดยปราศจากการยินยอมของผูถ้ ือหุ ้น
รายใหญ่น้ ี แม้วา่ ผูถ้ ือหุน้ กลุ่มอื่นจะเห็นโอกาสที่จะทาให้มูลค่าของกิจการเพิ่มขึ้น
ความเสี่ ยงจากบริ ษทั มีผถู ้ ือหุน้ รายใหญ่ >50%
ณ วันที่ ………….. กลุ่มนาย/ตระกูล………………..ถือหุน้ ในบริ ษทั จานวน ……….หุน้ คิดเป็ น
ร้อยละ……(มากกว่า 50% )………ของจานวนหุ ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั จึงทาให้
กลุ่ม……………….. สามารถควบคุมมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นได้เกือบทั้งหมดไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องการแต่งตั้ง
กรรมการ หรื อการขอมติในเรื่ องอื่นที่ตอ้ งใช้เสี ยงส่ วนใหญ่ของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ยกเว้นเรื่ องกฎหมายหรื อ
ข้อบังคับบริ ษทั กาหนดต้องให้ได้รับเสี ยง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น ดังนั้น ผูถ้ ือหุ ้นรายอื่นจึงอาจ
ไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสี ยงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่ องที่ผถู ้ ือหุน้ ใหญ่เสนอได้

- 119 ความเสี่ ยงจากบริ ษทั มีผถู ้ ือหุน้ รายใหญ่ >25%
บริ ษทั มีกลุ่มผูถ้ ือหุ ้นใหญ่คือ กลุ่ม……………เป็ นผูถ้ ือหุ ้นร้อยละ……………ของจานวนหุ ้น
ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงอาจทาให้กลุ่มผูถ้ ือหุ ้นดังกล่าวสามารถใช้สิทธิคดั ค้านหรื อไม่อนุมตั ิการลงมติ
ในการประชุมผูถ้ ือหุ ้นในเรื่ องต่าง ๆ ที่ขอ้ บังคับบริ ษทั หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนดให้ตอ้ งได้รับคะแนน
เสี ยงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนได้
ความเสี่ ยงจากผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่หรื อผูบ้ ริ หารมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เนื่องจากมีกิจการที่แข่งขันกับ
บริ ษทั
บริ ษทั มี……………. เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ซ่ ึงถือหุ ้นร้อยละ……..ของทุนชาระแล้ว และเป็ นกรรมการ
บริ หารที่มีอานาจผูกพันพันบริ ษทั และกรรมการผูจ้ ดั การ นอกจากนี้ ยังเป็ นผูถ้ ือหุ ้นในบริ ษทั ....(นิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง) …… ในสัดส่ วนร้อยละ……. ของทุนชาระแล้วของนิติบุคคลดังกล่าว และมีอานาจ
ในการลงนามผูกพันนิ ติบุคคลดังกล่าวด้วย ซึ่งนิติบุคคล…………..ดาเนินธุรกิจ………….ซึ่งป็ นธุรกิจเดียวกัน
กับบริ ษทั ที่บริ ษทั ดาเนินการอยู่ และมีความคล้ายคลึงกับหรื อแข่งขันกับธุรกิจของบริ ษทั แม้วา่ ที่ผา่ นมาบริ ษทั
จะไม่มีรายการระหว่างกันกับบริ ษทั ดังกล่าว แต่เนื่องจาก………………..เป็ นผูม้ ีส่วนได้เสี ยและมีอิทธิพลต่อ
การดาเนินงานทั้ง 2 บริ ษทั ………………..จึงอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการบริ หารงาน
เพื่อประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั แต่ท้ งั นี้บริ ษทั และ………………มีสินค้าและผลิตภัณฑ์ กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
ที่แตกต่างกัน จึงไม่ส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานของบริ ษทั
ความเสี่ ยงจากการซื้อขายสิ นค้าผ่านผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
บริ ษทั ดาเนินธุรกิจ………………..โดยมีการซื้อ/ขายสิ นค้าทั้งหมดจาก/ผ่าน ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่
ซึ่งถือหุ ้นในบริ ษทั ร้อยละ……….ที่ผา่ นมา บริ ษทั ไม่มีการซื้อ/ขาย/การทาตลาด/จัดจาหน่าย ด้วยตัวเอง
โดยต้องพึ่งพาผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ ทาให้บริ ษทั มีความเสี่ ยงด้านการดารงอยูห่ ากมีการเปลี่ยนแปลงผูถ้ ือหุน้
รายใหญ่ เนื่องจากกลุ่มผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ดงั กล่าวอาจไม่ให้ความสาคัญกับการซื้อ/ขาย สิ นค้าของบริ ษทั
เท่าที่ควร ซึ่งจะทาให้ส่วนแบ่งการตลาดของบริ ษทั ลดลงไป และกระทบต่อความสามารถในการทากาไรของ
บริ ษทั ในอนาคตได้ หรื อในอีกด้านหนึ่ง อาจทาให้ผถู ้ ือหุน้ ใหญ่รายอื่นไม่สามารถเข้ามาครอบงากิจการ
เพื่อเปลี่ยนแปลงการจัดการ ในกรณี ที่ฝ่ายจัดการปัจจุบนั ไม่สามารถทางานให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่ผถู ้ ือหุน้
อย่างไรก็ดี ปัจจุบนั มีแผนที่จะดาเนินการสร้างช่องทางการจัดจาหน่ายที่ เป็ นของตัวเอง แต่อาจต้องใช้เงินลงทุน
และระยะเวลาในการพัฒนาประมาณ 2-5 ปี ซึ่งจะช่วยให้บริ ษทั สามารถลดการพึ่งพิงช่องทางการจัดจาหน่าย
ผ่านผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ได้ในอนาคต
ความเสี่ ยงจากการพึ่งพิงผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่หรื อบริ ษทั ในเครื อของผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่หรื อผูบ้ ริ หาร
บริ ษทั เป็ นบริ ษทั ในเครื อของบริ ษทั /กลุ่มบริ ษทั ………………..ซึ่งถือหุน้ ในบริ ษทั ร้อยละ……….
บริ ษทั แม่เป็ นบริ ษทั ตั้งอยูท่ ี่ประเทศ…………..ซึ่งมีบริ ษทั ในเครื อหลายแห่งทัว่ โลกดาเนิ นธุรกิจผลิตและ
ขายสิ นค้า…………..ยีห่ อ้ …………..มาเป็ นระยะเวลานาน ทั้งนี้ เพื่อให้สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐานเดียวกัน
บริ ษทั จะต้องใช้เทคโนโลยีการผลิตและวัตถุดิบจากบริ ษทั แม่เท่านั้น นอกจากนี้ กลุ่มลูกค้าของบริ ษทั ส่ วนใหญ่
จะเป็ นลูกค้าเดิมที่นาเข้าสิ นค้าจากบริ ษทั แม่ การดาเนินธุรกิจของบริ ษทั แม่จึงต้องพึ่งพิ งบริ ษทั แม่เป็ นผูก้ าหนด

- 120 นโยบายการบริ หารงานทั้งหมด บริ ษทั จึงเป็ นเพียงฐานการผลิตให้กบั บริ ษทั แม่เท่านั้น ซึ่งบริ ษทั แม่มีนโยบาย
ในการจัดตั้งบริ ษทั ในเครื อเพิ่มอีก 1 แห่งที่....(ประเทศจีน/ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้)..... เพื่อใช้
ประโยชน์จาก ต้นทุนค่าแรงที่ต่ามาก บริ ษทั จึงอาจมีความเสี่ ยงจากการที่บริ ษทั แม่จะย้ายฐานผลิตจากบริ ษทั
ไปยัง ....(เช่น ประเทศจีน/ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้)....แทน หากต้นทุนค่าแรงที่ประหยัดได้คุม้ กับ
ค่าขนส่ งในการนาเข้าสิ นค้า และช่วยลดต้นทุนการผลิต ซึ่งจะกระทบต่อความอยูร่ อดในการประกอบธุรกิจ
ในระยะยาวได้
นอกจากนี้ การพึ่งพาบริ ษทั แม่ในลักษณะข้างต้นทาให้บริ ษทั มีความเสี่ ยงด้านความอยูร่ อดในกรณี
ที่มีการเปลี่ยนแปลงผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อในอีกด้านหนึ่ งอาจทาให้ผถู ้ ือหุ ้นใหญ่รายอื่นไม่สามารถเข้ามา
ครอบงากิจการเพื่อเปลี่ยนแปลงการจัดการ ในกรณี ที่ฝ่ายจัดการปัจจุบนั ไม่สามารถทางานให้เกิดประโยชน์
สู งสุ ดแก่ผถู ้ ือหุน้
ความเสี่ ยงจากการบริ หารงานที่พ่ งึ พิงผูบ้ ริ หารหรื อผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
สิ นค้าของบริ ษทั มีภาพลักษณ์ที่ติดกับผูบ้ ริ หารสาคัญของบริ ษทั ราย………..ซึ่งถือหุน้ ในบริ ษทั
ร้อยละ .............โดย...(ชื่อผูบ้ ริ หาร) ..... มีส่วนสาคัญในการบริ หารงานบริ ษทั จนมีชื่อเสี ยงและเป็ นที่ยอมรับ
ในอุตสาหกรรมและทาให้บริ ษทั มีผลการดาเนินงานที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยในปี ........บริ ษทั มีรายได้จานวน ......
คิดเป็ นร้อยละ ...........หรื อมีอตั ราการเติบโตในระยะเวลา ..........ปี เป็ นร้อยละ ............(สามารถเพิ่มส่ วนแบ่ง
ทางการตลาดจากร้อยละ ............. เป็ นร้อยละ ............ หากบริ ษทั สู ญเสี ยผูบ้ ริ หารดังกล่าวไป อาจส่ ง
ผลกระทบต่อการบริ หารจัดการของบริ ษทั และผลการดาเนินงานของบริ ษทั ได้ อย่างไรก็ดี บริ ษทั อยูร่ ะหว่าง
การปรับโครงสร้างการจัดการของบริ ษทั ให้มีการกระจายอานาจการจัดการ ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ
ให้แก่ผบู ้ ริ หารในสายงานต่าง ๆ ตามความรู ้ความสามารถและประสบการณ์ เพื่อลดความเสี่ ยงจากการพึ่งพิง
ผูบ้ ริ หารรายดังกล่าว
ความเสี่ ยงด้านการบริ หารจัดการในบริ ษทั ย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักจากการถือหุ ้นไม่ถึงร้อยละ 75
บริ ษทั ไม่มีการประกอบธุรกิจหลักอย่างมีนยั สาคัญเป็ นของตนเอง (บริ ษทั มีลกั ษณะเป็ น holding
company) รายได้หลักของบริ ษทั จึงมาจากบริ ษทั ย่อยที่เป็ นบริ ษทั ที่ประกอบธุรกิจหลักซึ่งมี ............ แห่ง
โดยบริ ษทั ถือหุ ้นในบริ ษทั ย่อยดังกล่าวในสัดส่ วนมากกว่าร้อยละ 51 แต่ไม่ถึงร้อยละ 75 แม้จะมีสิทธิ
ในการออกเสี ยงในที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเกินกึ่งหนึ่ ง แต่บริ ษทั ไม่สามารถควบคุมมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นได้เกือบ
ทั้งหมด เนื่องจากการทารายการบางประเภทจะต้องได้รับเสี ยงสนับสนุนจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นไม่น้อยกว่า
3 ใน 4 เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การซื้อหรื อขายกิจการ เป็ นต้น
ความเสี่ ยงจากเงื่อนไขสัญญาเงินกูท้ ี่มีขอ้ จากัดในการจ่ายเงินปั นผล
ณ วันที่................ บริ ษทั มีการกูเ้ งินยืมจากสถาบันการเงิน 1 แห่ง จานวน .......... ล้านบาท ซึ่งสัญญา
เงินกูม้ ีอายุ ............. ปี โดยมีกาหนดชาระคืนในวันที่ ................... และกาหนดเงื่อนไขให้บริ ษทั ต้องจ่าย
เงินปั นผลไม่เกิน 50% ของกาไรสุ ทธิของปี นั้น ๆ และบริ ษทั จะไม่สามารถจ่ายเงินปั นผลได้ หากบริ ษทั
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........... เท่า ในปี ...............บริ ษทั มี DSCR เป็ น ..........เท่า และมีอตั รากาไรสุ ทธิในระดับต่า เนื่องจาก
มีภาระดอกเบี้ยจ่ายสู ง เป็ นจานวน .............. ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ .............. ของรายได้รวม บริ ษทั จึง
อาจจะไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้
ความเสี่ ยงจากการที่บริ ษทั มีขาดทุนสะสมจานวนมาก อาจไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ในอนาคตอันใกล้
ในงวดบัญชีปี…………..บริ ษทั มีผลการดาเนินงานขาดทุนสุ ทธิจานวน…………ล้านบาท ซึ่งเป็ น
การดาเนินงานขาดทุนสุ ทธิต่อเนื่องเป็ นปี ที่…………..ของบริ ษทั และมีผลให้บริ ษทั มีผลการดาเนินงาน
ขาดทุนสะสม ณ สิ้ นปี ………..เป็ นจานวน…………..ล้านบาท ทั้งนี้ การที่บริ ษทั มีขาดทุนสะสมจานวนมาก
ในช่วง………….ปี ที่ผา่ นมานั้น เนื่องจากบริ ษทั มีภาระดอกเบี้ยจ่ายสู งจากการกูย้ ืมเงินและขาดทุนจาก
การจาหน่ายสิ นทรัพย์จานวน…………..ล้านบาท และจานวน…………..ล้านบาท ตามลาดับ ในขณะที่บริ ษทั
ประสบภาวะการแข่งขันค่อนข้างสู ง ทาให้ยอดขายของบริ ษทั และอัตราส่ วนกาไรสุ ทธิ ลดลงอย่างต่อเนื่อง
จากปี ………..จาก…………..เป็ น…………..ตามลาดับ การที่บริ ษทั มีขาดทุนสะสมจานวนมากดังกล่าว ทาให้
บริ ษทั ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ได้ตามกฎหมาย และผูถ้ ือหุน้ มีความเสี่ ยงที่จะไม่ได้รับเงินปันผล
ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กาหนดไว้อีกประมาณ………..ปี
อย่างไรก็ดี ในขณะนี้บริ ษทั กาลังอยูร่ ะหว่างการฟื้ นฟูกิจการและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การตลาด
ซึ่งบริ ษทั คาดว่าการดาเนินการตามแผนดังกล่าวจะสามารถลดภาระหนี้ดงั กล่าวได้ และการดาเนินการดังกล่าว
จะมีผลให้บริ ษทั สามารถเริ่ มมีกาไรสุ ทธิสาหรับผลประกอบการปี ………………..และคาดว่าจะสามารถลด
การขาดทุนสะสมได้หมดภายในปี …………..ซึ่งจะทาให้บริ ษทั สามารถจ่ายเงินปั นผลให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ได้ต้ งั แต่
ผลประกอบการปี ………..เป็ นต้นไป
ความเสี่ ยงจากที่บริ ษทั มีมติให้เสนอขายหุน้ หรื อหลักทรัพย์แปลงสภาพในสัดส่ วนที่มีนยั สาคัญ (dilution effect)
เมื่อวันที่……………..ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ได้มีมติให้ออกเสนอขายหุน้ เพิ่มทุน/หลักทรัพย์
แปลงสภาพจานวน……………..โดยเป็ นการเสนอขายแบบ…(เช่น ให้ผลู ้ งทุนแบบเฉพาะเจาะจง ESOP)…..
(คิดเป็ นร้อยละ………….ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด) โดยมีรายละเอียดดังนี้………………..
ซึ่งปัจจุบนั คณะกรรมการบริ ษทั ยังมิได้มีมติให้เสนอขาย ทั้งนี้ หากบริ ษทั เสนอขายหุน้ /หลักทรัพย์แปลงสภาพ
ดังกล่าวทั้งจานวน จะทาให้สิทธิออกเสี ยงและสัดส่ วนการถือหุน้ ของผูถ้ ือหุ ้นปัจจุบนั (control dilution) ลดลง
ร้อยละ…………..ปัจจุบนั มีแผนที่จะเสนอขายหุน้ จานวนดังกล่าวให้แก่……………..เพื่อ……………..
ในประมาณเดือน………………..
ความเสี่ ยงจากการที่ส่วนของผูถ้ ือหุ ้นอาจต่ากว่าศูนย์ (ติดลบ) ส่ งผลให้หลักทรัพย์ไม่สามารถซื้อขาย
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้
ณ วันที่………………..บริ ษทั มีส่วนของผูถ้ ือหุน้ ติดลบ…………..ล้านบาท และในปี ที่ผา่ นมา
บริ ษทั มีผลดาเนิ นการขาดทุนจานวน …………..ล้านบาท ซึ่งหากในปี หน้า บริ ษทั ยังคงมีผลดาเนินการขาดทุน
จานวนเท่ากับในปี ที่ผา่ นมา อาจทาให้ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ติดลบ ณ วันสิ้ นงวดปี ……………….อีก ซึ่งจะส่ งผลให้

- 122 หลักทรัพย์ของบริ ษทั เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ อย่างไรก็ดี บริ ษทั
อยูร่ ะหว่างการจัดหามาตรการปรับปรุ งแก้ไขโดย .... (เช่น จะจัดหาผูล้ งทุนรายใหม่ จะเพิ่มทุนเสนอขาย
ให้ผลู ้ งทุนกลุ่มเฉพาะเจาะจง ดาเนินการปรับโครงสร้างการบริ หารจัดการ เป็ นต้น) .....
ความเสี่ ยงจากการที่หุ้นมี free float น้อยส่ งผลให้สภาพคล่องในการซื้อขายน้อย
ณ วันที่ ......................หุน้ ของบริ ษทั ส่ วนใหญ่เป็ นจานวน ........... หรื อร้อยละ......... ถือโดย
ผูถ้ ือหุน้ (กลุ่ม strategic partner และไม่ได้เป็ นหุน้ ซื้ อคืนตามเกณฑ์ free float) ..... เพียง .............ราย และ
เป็ นการถือโดยผูถ้ ือหุน้ รายย่อย (ซึ่งถือหุ ้นน้อยกว่า ..............หุน้ หรื อร้อยละ ............).เพียงจานวน ............
หรื อร้อยละ......... จึงทาให้มีหุ้นของบริ ษทั ที่ซ้ื อขายหมุนเวียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (free float) ค่อนข้างน้อย
หรื อเพียงร้อยละ.......... จึงมีผลให้การซื้อขายเปลี่ยนมือของหุ ้นในตลาดรองอาจมีไม่มากนัก และผูล้ งทุนทัว่ ไป
ไม่สามารถเข้าถึงเพื่อการซื้อขายได้ปกติ ดังนั้น ผูถ้ ือหุน้ จึงอาจจะมีความเสี่ ยงที่จะไม่สามารถขายหุน้ ได้ทนั ที
ในราคาที่ตอ้ งการ
หมายเหตุ ในกรณี ที่หุน้ ของบริ ษทั จดทะเบียนมีสัดส่ วนการกระจายหุน้ ให้ผถู ้ ือหุน้ รายย่อย (หุน้ free float)
ต่ากว่าหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนดเกี่ยวกับเรื่ องการกระจายรายย่อย บริ ษทั ควรเปิ ดเผยถึงความเสี่ ยง
ในเรื่ องดังกล่าว ซึ่งรวมถึงผลกระทบต่อการเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และแนวทางการแก้ไข
ด้วย
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แบบยืนยันควำมถูกต้ องครบถ้ วนของค่ ำตอบแทนที่จ่ำยให้ แก่ สำนักงำนสอบบัญชีและบริษัทในเครื อ
และตัวอย่ ำงกำรเปิ ดเผยข้ อมูลในเรื่ องดังกล่ำว
เพื่อความสะดวกของบริ ษทั ในการให้ผสู ้ อบบัญชียนื ยันความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล
ที่จะนามาเปิ ดเผยในหัวข้อนี้ สานักงานได้จดั ทา “แบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่าย
ให้แก่สานักงานสอบบัญชีและบริ ษทั ในเครื อ” เพื่อให้บริ ษทั ส่ งให้ผสู ้ อบบัญชียนื ยันความถูกต้อง
ก่อนนาค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) และค่าบริ การอื่นที่นอกเหนือจากงานสอบบัญชี (non-audit
fee) แต่ละประเภทของงานบริ การมาเปิ ดเผย นอกจากนี้ เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน สานักงานได้จดั ทา
ตัวอย่างการเปิ ดเผยข้อมูลในเรื่ องดังกล่าว เพื่อเป็ นแนวทางด้วย อย่างไรก็ดี หากบริ ษทั เห็นว่ามีแบบหรื อวิธีการ
อื่นที่เหมาะสมกว่าก็อาจปรับใช้ตามความเหมาะสมก็ได้
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------แบบยืนยันควำมถูกต้ องครบถ้ วนของค่ ำตอบแทนที่จ่ำยให้ แก่ สำนักงำนสอบบัญชีและบริษัทในเครื อ
รอบปี บัญชีสิ้นสุ ดวันที่.................
คาแนะนาในการใช้แบบ
ให้บริ ษทั ระบุค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) และค่าบริ การอื่นที่นอกเหนื อจากงานสอบบัญชี
(non-audit fee)25 ที่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจ่ายให้สานักงานสอบบัญชีและบริ ษทั ในเครื อดังกล่าว ในแบบนี้ก่อน
แล้วจึงส่ งให้ผสู ้ อบบัญชียนื ยันและรับรองความถูกต้อง
ค่ ำตอบแทนจำกกำรสอบบัญชี (audit fee)
รายการที่
1
2
3
4

ชื่ อบริษัทผู้จ่ำย
บมจ. ตัวอย่าง
บริ ษทั ย่อย 1
บริ ษทั ย่อย 2
บริ ษทั ย่อย 3

รวมค่ าตอบแทนจากการสอบบัญชี

25

ชื่ อผู้สอบบัญชี
นาย ก
นาย ก
นาย ข
นาย ค

ค่ำสอบบัญชี
100,000
50,000
50,000
30,000
230,000

ตัวอย่างงานบริ การอื่นที่นอกเหนือจากงานสอบบัญชี (non-audit service) ปรากฏตามหมายเหตุขอ้ 1 ท้ายแบบฟอร์มนี้
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รายการ
ที่
5
6
7
8

ชื่ อบริษัท
ผู้จ่ำย

ประเภทของงำนบริกำรอื่น
(non-audit service)

ผู้ให้ บริกำร

บมจ. ตัวอย่าง

การตรวจสอบตามวิธีการ สานักงาน ABC
ที่ตกลงร่ วมกัน
บมจ. ตัวอย่าง การศึกษาความเป็ นไปได้ ABC Advisory
ของโครงการ
Service Co., Ltd.
บริ ษทั ย่อย 1
การศึกษาความเป็ นไปได้ ABC Advisory
ของโครงการ
Service Co., Ltd.
บริ ษทั ย่อย 2
การตรวจสอบการปฏิบตั ิ
นาง ง
ตามสัญญา
รวมค่ำบริกำรอื่นที่นอกเหนือจำกงำนสอบบัญชี (non-audit fee)

ค่ำบริกำรอื่นที่นอกเหนือจำก
งำนสอบบัญชี
ส่ วนที่จ่ำยไปใน ส่ วนที่จะต้ อง
ระหว่ำงปี บัญชี จ่ ำยในอนำคต
100,000
50,000
60,000
50,000
200,000
210,000

250,000

ข้อมูลข้างต้น
❑ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าไม่ มขี อ้ มูลงานบริ การอื่นที่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจ่ายให้
สานักงานสอบบัญชีและบริ ษทั ในเครื อ ที่ขา้ พเจ้าทราบและไม่มีการเปิ ดเผยไว้ขา้ งต้น
❑ ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน กล่าวคือ
เมื่อปรับปรุ งข้อมูลข้างต้น (ถ้ามี) แล้ว ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้อมูลทั้งหมดในแบบฟอร์มนี้แสดง
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีและค่าบริ การอื่นที่นอกเหนือจากงานสอบบัญชีที่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
จ่ายให้สานักงานสอบบัญชีและบริ ษทั ในเครื อ ที่ถูกต้องครบถ้วน

ลงชื่อ

ก
(
นาย ก
)
สังกัด
สานักงาน ABC
ผูส้ อบบัญชีของ บมจ.ตัวอย่าง
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บริษัทในเครื อ
ข้ อ 1 ตัวอย่ ำงงำนบริกำรอื่นที่นอกเหนือจำกงำนสอบบัญชี (non-audit service)
ก. การวิเคราะห์สถานะเงินสดของกิจการ (Cash monitoring)
ข. การศึกษาความเป็ นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study)
ค. การตรวจสอบตามวิธีการที่ตกลงร่ วมกัน (Engagement to Perform Agree-upon Procedures) เช่น
การตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าหนี้การค้า ลูกหนี้การค้า การซื้อสิ นค้าจากบุคคลหรื อกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน ยอดขายและกาไรตามส่ วนงาน เป็ นต้น
ง. การตรวจสอบเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ (Special Purpose Audit Engagement) เช่น การตรวจสอบ
งบการเงินที่จดั ทาขึ้นตามหลักการบัญชีอื่นนอกเหนือจากหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป การตรวจสอบ
ส่ วนประกอบของงบการเงิน การตรวจสอบการปฏิบตั ิตามสัญญา การตรวจสอบงบการเงินแบบย่อ
เป็ นต้น
จ. การให้บริ การด้านการบริ หารทรัพยากรบุคคล (Management Functions or Human Resource Services)
ฉ. การเป็ นที่ปรึ กษาธุรกิจในด้านต่าง ๆ ที่ไม่เกี่ยวกับงานสอบบัญชี
ช. การให้บริ การด้านกฎหมายและภาษี
ซ. การเป็ นนายหน้า ตัวแทน การเป็ นที่ปรึ กษาการลงทุน และวาณิ ชธนกิจ
ฌ. การออกแบบระบบบัญชีและการเงิน
ญ. การประเมินราคาทรัพย์สิน
ฎ. การประเมินมูลค่าของกิจการ (Valuation)
ฏ. การประเมินค่าสถิติประกันภัย (Actuarial Service)
ฐ. การออกแบบระบบการควบคุมภายใน
ฑ. การให้คาปรึ กษาหรื อให้บริ การด้านการตรวจสอบภายใน
ฒ. การบริ หารจัดการทรัพย์สิน (Asset Management)
ณ. การตรวจสอบสถานะของกิจการ (Due Diligence)
ด. การเป็ นผูบ้ ริ หารแผนฟื้ นฟูกิจการ
ต. การให้บริ การยกร่ างและเสนอแผนฟื้ นฟูกิจการ
ถ. การตรวจสอบหรื อจัดทาข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวกับอนาคต เช่น การสอบทานหรื อจัดทา
ประมาณการงบการเงิน
ท. การรับทาบัญชี
ข้ อ 2 นิยำมของบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้ องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงำนสอบบัญชีที่ผ้ สู อบบัญชีสังกัด พร้ อม
ตัวอย่ ำง
ก. คู่สมรสและบุตรที่ยงั ต้องพึ่งพิงหรื ออยูใ่ นอุปการะของผูส้ อบบัญชี เช่น บุตรที่อยูอ่ าศัย
ในบ้านของบิดามารดา บุตรที่ยงั ต้องพึ่งพิงเงินได้บางส่ วนจากบิดามารดา เป็ นต้น
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กิจการที่อยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับสานักงานสอบบัญชี ไม่วา่ จะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม
เช่น บริ ษทั แม่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ในเครื อ เป็ นต้น
ค. กิจการที่อยูภ่ ายใต้อิทธิพลอย่างเป็ นสาระสาคัญของสานักงานสอบบัญชี เช่น บริ ษทั ร่ วม เป็ นต้น
ง. หุน้ ส่ วนหรื อเทียบเท่าของสานักงานสอบบัญชี
จ. คู่สมรสและบุตรที่ยงั ต้องพึ่งพิงหรื ออยูใ่ นอุปการะของบุคคลตาม (ง)
ฉ. กิจการที่ผสู ้ อบบัญชี บุคคลตาม (ก) (ง) หรื อ (จ) มีอานาจควบคุมหรื อมีอิทธิพลอย่างเป็ นสาระสาคัญ
ไม่วา่ จะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น กรณี ที่บุคคลตาม (ก) (ง) หรื อ (จ) ไปเปิ ดกิจการส่ วนตัว
หรื อไปมีหุน้ ส่ วนในธุรกิจต่าง ๆ เป็ นต้น
ทั้งนี้ ในการพิจารณาลักษณะของการควบคุมหรื อการมีอิทธิพลอย่างเป็ นสาระสาคัญที่จะเข้าข่าย
เป็ นบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกับผูส้ อบบัญชีและสานักงานสอบบัญชีขา้ งต้น ให้นานิยามตามมาตรฐาน
การบัญชีวา่ ด้วยเรื่ องการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันมาใช้บงั คับ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------ตัวอย่ ำงกำรเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับค่ ำตอบแทนของสำนักงำนสอบบัญชี
และบริษัทในเครื อ
ค่ ำตอบแทนของสำนักงำนสอบบัญชีและบริษัทในเครื อ
1. ค่ ำตอบแทนจำกกำรสอบบัญชี (audit fee)
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่
- ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ในรอบปี บัญชีที่ผา่ นมามีจานวนเงินรวม 150,000
บาท
- สานักงานสอบบัญชีที่ผสู ้ อบบัญชีสังกัด บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกับผูส้ อบบัญชีและสานักงาน
สอบบัญชีที่ผสู ้ อบบัญชีสังกัด ในรอบปี บัญชีที่ผา่ นมามีจานวนเงินรวม 80,000
บาท
2. ค่ ำบริกำรอื่นที่นอกเหนือจำกงำนสอบบัญชี (non-audit fee)
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจ่ายค่าบริ การอื่นที่นอกเหนือจากงานสอบบัญชีให้แก่สำนักงำนสอบบัญชีและ
บริษัทในเครื อดังกล่าวโดยมีรายละเอียดดังนี้
รายการ
ที่
1

ชื่ อบริษัท
ผู้จ่ำย
บมจ. ตัวอย่าง

ประเภทของงำนบริกำรอื่น
(non-audit service)
การตรวจสอบตามวิธีการ
ที่ตกลงร่ วมกัน

ผู้ให้ บริกำร
สานักงาน ABC

ค่ำบริกำรอื่นที่นอกเหนือจำก
งำนสอบบัญชี
ส่ วนที่จ่ำยไปใน ส่ วนที่จะต้ อง
ระหว่ำงปี บัญชี จ่ ำยในอนำคต
100,000
50,000
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รายการ
ที่
2
3
4

ชื่ อบริษัท
ผู้จ่ำย
บมจ. ตัวอย่าง

ประเภทของงำนบริกำรอื่น
(non-audit service)

ผู้ให้ บริกำร

การศึกษาความเป็ นไปได้ ABC Advisory
ของโครงการ
Service Co., Ltd.
บริ ษทั ย่อย 1
การศึกษาความเป็ นไปได้ ABC Advisory
ของโครงการ
Service Co., Ltd.
บริ ษทั ย่อย 2
การตรวจสอบการปฏิบตั ิ
นาง ง
ตามสัญญา
รวมค่ำบริกำรอื่นที่นอกเหนือจำกงำนสอบบัญชี (non-audit fee)

ค่ำบริกำรอื่นที่นอกเหนือจำก
งำนสอบบัญชี
ส่ วนที่จ่ำยไปใน ส่ วนที่จะต้ อง
ระหว่ำงปี บัญชี จ่ ำยในอนำคต
60,000
50,000
200,000
210,000

250,000
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ข้ อแนะนำกำรเปิ ดเผยหัวข้ อรำยกำรระหว่ ำงกัน
1. รำยกำรระหว่ ำงกัน หมายถึง ธุรกรรมหรื อรายการทางธุรกิจ หรื อธุรกิจที่คล้ายคลึงหรื อแข่งขันกัน
หรื อมีความสัมพันธ์หรื อเกี่ยวข้องกันอื่นใด ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริ ษทั
(บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์หรื อบริ ษทั ย่อย) กับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ ง
ตัวอย่างรายการระหว่างกันที่ตอ้ งเปิ ดเผยรายละเอียด
(1) การซื้อหรื อขาย วัตถุดิบ หรื อ สิ นค้า
(2) การให้หรื อรับบริ การ เช่น ขนส่ งสิ นค้า
(3) การเช่าหรื อให้เช่า (รวมการทาสัญญาเช่าระยะยาว) เช่น ที่ดิน สานักงาน คลังสิ นค้า
(4) การซื้อขายสิ นทรัพย์ หรื อการให้สิทธิ์ การใช้สินทรัพย์
(5) การเป็ นตัวแทน
(6) การมีสัญญาการจัดการ
(7) การจัดหาเงินทุน การรับหรื อให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เช่น กูย้ มื เงิน ค้ าประกัน
(8) การให้หรื อได้รับข้อมูลจากการวิจยั และพัฒนา
(9) การให้หรื อรับบริ การเป็ นที่ปรึ กษา หรื อความช่วยเหลือทางเทคนิค
2. นิยำมที่เกี่ยวข้ อง
2.1 บุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ ง
สรุ ปนิยามบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวโยงกันได้ดงั นี้
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บุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ ง
ใช้ในการเปิ ดเผยรายการระหว่างกันในแบบ 56-1

บุคคลที่เกีย่ วโยงกัน

(ก) กรรมการหรื อผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์
(ข) ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์

ใช้ประกอบการพิจารณาการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน
พรบ. หลักทรัพย์ฯ มำตรำ 89/1
ประกำศเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ กำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน 1
(ก) กรรมการหรื อผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์
(ก) กรรมการหรื อผูบ้ ริ หาร
(ข) ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์

(ค) ผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์

(ค) ผู้มีอำนำจควบคุมของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์

(ง) บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอานาจควบคุม
ของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์
(จ) ผู้ที่เกี่ยวข้องของ (ก)-(ง)
(ง) บุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ทางการสมรส
(ฉ) ญาติสนิทของ (ก)-(ง)
หรื อ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับบุคคลตาม (ก) (ข)
ญาติสนิท ได้แก่ บุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรื อ
หรื อ (ค) ซึ่งได้แก่ บิดา มารดา คู่สมรส พี่นอ้ ง บุตร หรื อ
โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ดังนี้ บิดา มารดา คู่สมรส พี่นอ้ ง และ
คู่สมรสของบุตร
บุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร
(จ) นิติบุคคลใด ๆ ที่บุคคลตาม (ก) (ข) หรื อ (ค)
(ช) นิติบุคคลใด ๆ ที่มีผถู้ ือหุ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุม เป็ น
ถือหุ้น หรื อมีอานาจควบคุมหรื อมีส่วนได้เสี ยอื่นใด
- บุคคลตาม (ก)-(ง)
ไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้อมอย่างมีนยั สาคัญ
- ผูท้ ี่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลตาม (ก)-(ง)
(ซ) บุคคลที่โดยพฤติการณ์บ่งชี้ได้ว่า เป็ นผูท้ าการแทน หรื ออยูภ่ ายใต้
อิทธิพลของบุคคลตาม (ก)–(ซ) ตัดสิ นใจ การกาหนดนโยบาย
การจัดการ หรื อการดาเนินงานอย่างมีนยั สาคัญ หรื อบุคคลอื่นที่ตลาด
หลักทรัพย์ฯ เห็นว่ามีพฤติการณ์ในทานองเดียวกัน

(ข) บุคคลที่มีอำนำจควบคุมกิจกำรบริ ษทั และในกรณีบุคคลนั้นเป็ น
นิติบุคคลให้หมายรวมถึงกรรมการของนิติบุคคลนั้นด้วย

(ค) คู่สมรส บุตรหรื อบุตรบุญธรรมที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ของกรรมการ
ผูบ้ ริ หาร หรื อบุคคลตาม (ข)

(ง) นิติบุคคลที่บุคคลตาม (ข) หรื อ (ค) มีอานาจควบคุมกิจการ

(จ) บุคคลใดที่กระทาด้วยความเข้าใจหรื อตกลงว่า หากบริ ษทั ทาธุรกรรม
ที่ให้ประโยชน์ทางการเงินแก่บุคคลดังกล่าว บุคคลดังต่อไปนี้ จะได้
ประโยชน์ทางการเงินด้วย ทั้งนี้ เฉพาะการทาธุรกรรมดังกล่าว
บุคคลดังกล่าวได้แก่
(1) กรรมการหรื อผูบ้ ริ หาร
(2) บุคคลที่มีอานาจควบคุมกิจการบริ ษทั และกรรมการของนิติบุคคล
ที่มีอานาจควบคุมกิจการบริ ษทั

- 130 -

บุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ ง

บุคคลที่เกีย่ วโยงกัน
อำนำจควบคุมกิจกำร หมายความว่า
(1) การถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสี ยงในนิติบุคคลหนึ่งเกินกว่าร้อยละ 50
ของจานวนสิ ทธิออกเสี ยงทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น
(2) การมีอานาจควบคุมคะแนนเสี ยงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นของ
นิติบุคคลหนึ่ง ไม่ว่าโดยตรงหรื อโดยอ้อม หรื อไม่ว่าเพราะเหตุอื่นใด
(3) การมีอานาจควบคุมการแต่งตั้งหรื อถอดถอนกรรมการตั้งแต่ก่ ึงหนึ่ง
ของกรรมการทั้งหมด ไม่ว่าโดยตรงหรื อโดยอ้อม

(3) คู่สมรส บุตร หรื อบุตรบุญธรรมที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคล
ตาม (1)-(3)
หมำยเหตุ
- อำนำจควบคุมกิจกำร หมายความว่า
(1) การถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสี ยงในนิติบุคคลหนึ่งเกินกว่าร้อยละ 50
ของจานวนสิ ทธิออกเสี ยงทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น
(2) การมีอานาจควบคุมคะแนนเสี ยงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นของ
นิติบุคคลหนึ่ง ไม่ว่าโดยตรงหรื อโดยอ้อม หรื อไม่ว่าเพราะเหตุอื่นใด
(3) การมีอานาจควบคุมการแต่งตั้งหรื อถอดถอนกรรมการตั้งแต่ก่ ึงหนึ่ง
ของกรรมการทั้งหมด ไม่ว่าโดยตรงหรื อโดยอ้อม
-บุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้อง ตำมที่กำหนดใน พรบ.หลักทรัพย์ฯ หมายถึง
บุคคลตาม (ข) ถึง (ง)

หมำยเหตุ 1 ได้แก่ ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษทั จดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมเรี ยก “ประกาศ ที่ ทจ. 21/2551”) ทั้งนี้ ประกาศ ที่ ทจ. 21/2551
กาหนดนิยามรายการที่เกี่ยวโยงกันให้หมายถึง รายการระหว่างบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์หรื อบริ ษทั ย่อยกับ บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์

- 131 2.2 ผู้บริหำร หมายถึง ผูจ้ ดั การ หรื อผูด้ ารงตาแหน่งระดับบริ หารสี่ รายแรกนับต่อจากผูจ้ ดั การลงมา
ผูซ้ ่ ึงดารงตาแหน่งเทียบเท่ากับผูด้ ารงตาแหน่งระดับบริ หารรายที่สี่ทุกราย และให้หมายความรวมถึง
ผูด้ ารงตาแหน่งระดับบริ หารในสายงานบัญชีหรื อการเงินที่เป็ นระดับผูจ้ ดั การฝ่ ายขึ้นไปหรื อเทียบเท่า
ตัวอย่ างของการพิจารณาผู้บริ หารตามนิยามข้ างต้ น
ผู้จัดการ(MD/CEO)


ผู้บริ หาร 1

ผู้บริ หาร 2

ผู้บริ หาร 4 +

ผู้บริ หาร 3

ผู้บริ หาร 5
ผู้จัดการฝ่ ายบัญชี

CFO
ผู้จัดการฝ่ ายการเงิน

2.3 ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หมายถึง ผูถ้ ือหุน้ ในผูอ้ อกหลักทรัพย์เกินกว่าร้อยละสิ บของจานวนหุ ้นที่มีสิทธิ
ออกเสี ยงทั้งหมดของผูอ้ อกหลักทรัพย์ การถือหุน้ ดังกล่าวให้นบั รวมหุน้ ที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้ องด้วย
ตัวอย่ างการนับรวมการถือหุ้ น
นาย A + คู่สมรส + บุตรไม่ บรรลุนิติภาวะ
> 30%
นิติบคุ คลอื่น

x%

y%
บริ ษทั

หาก x% + y% > 10% นาย A จะเข้ าข่ ายเป็ นหุ้นรายใหญ่ของบริ ษทั

2.4 ผู้ทเี่ กี่ยวข้ อง หมายถึง บุคคลหรื อห้างหุ ้นส่ วนที่มีความสัมพันธ์กบั บุคคลใดในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ งดังนี้
(ก) คู่สมรสของบุคคลดังกล่าว
(ข) บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว
(ค) ห้างหุน้ ส่ วนสามัญซึ่ งบุคคลดังกล่าวหรื อบุคคลตาม (ก) หรื อ (ข) เป็ นหุ ้นส่ วน
(ง) ห้างหุ ้นส่ วนจากัดที่บุคคลดังกล่าวหรื อบุคคลตาม (ก) หรื อ (ข) เป็ นหุ ้นส่ วนจาพวกไม่จากัด
ความรับผิด หรื อเป็ นหุ ้นส่ วนจาพวกจากัดความรับผิดที่มีหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสามสิ บของหุ ้นทั้งหมดของ
ห้างหุน้ ส่ วนจากัด

- 132 (จ) บริ ษทั จากัดหรื อบริ ษทั มหาชนจากัดที่บุคคลดังกล่าวหรื อบุคคลตาม (ก) หรื อ (ข) หรื อ
ห้างหุน้ ส่ วนตาม (ค) หรื อ (ง) ถือหุ ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสามสิ บของจานวนหุ ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด
ของบริ ษทั นั้น หรื อ
(ฉ) บริ ษทั จากัดหรื อบริ ษทั มหาชนจากัดที่บุคคลดังกล่าวหรื อบุคคลตาม (ก) หรื อ (ข) หรื อห้าง
หุน้ ส่ วนตาม (ค) หรื อ (ง) หรื อบริ ษทั ตาม (จ) ถือหุ ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสามสิ บของจานวนหุน้ ที่จาหน่าย
ได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั นั้น
(ช) นิติบุคคลที่บุคคลดังกล่าวสามารถมีอานาจในการจัดการในฐานะเป็ นผูแ้ ทนของนิติบุคคล
2.5 ผู้มีอำนำจควบคุม หมายถึง ผูถ้ ือหุน้ หรื อบุคคลอื่นซึ่งโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกาหนดนโยบาย
การจัดการ หรื อการดาเนินงานของบริ ษทั อย่างมีนยั สาคัญ ไม่วา่ อิทธิพลดังกล่าวจะสื บเนื่ องจากการเป็ นผูถ้ ือหุน้
หรื อได้รับมอบอานาจตามสัญญา หรื อการอื่นใดก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิง่ คือบุคคลที่เข้าลักษณะข้อใดข้อหนึ่ง
ดังนี้
(ก) บุคคลที่มีสิทธิออกเสี ยงไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อมเกินกว่าร้อยละยีส่ ิ บห้าของจานวนหุน้
ที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั
(ข) บุคคลที่ตามพฤติการณ์สามารถควบคุมการแต่งตั้งหรื อถอดถอนกรรมการของบริ ษทั นั้นได้
(ค) บุคคลที่ตามพฤติการณ์สามารถควบคุมผูซ้ ่ ึงรับผิดชอบในการกาหนดนโยบาย การจัดการหรื อ
การดาเนินงานของบริ ษทั ให้ปฏิบตั ิตามคาสั่งของตนในการกาหนดนโยบาย การจัดการหรื อการดาเนินงานของ
บริ ษทั
(ง) บุคคลที่ตามพฤติ การณ์มีการดาเนิ นงานในบริ ษทั หรื อมีความรับผิดชอบในการดาเนินงานของ
บริ ษทั เยีย่ งกรรมการหรื อผูบ้ ริ หาร รวมทั้งบุคคลที่มีตาแหน่งซึ่งมีอานาจหน้าที่เช่นเดียวกับบุคคลดังกล่าว
ของบริ ษทั นั้น
3. ตัวอย่ ำงลักษณะควำมสั มพันธ์ ที่เข้ ำข่ ำยเป็ นบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ งในรำยกำรระหว่ ำงกัน
กรณีที่ 1 ผูม้ ีอานาจควบคุมที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งทางตรงหรื อทางอ้อมเกินกว่า 25% ของจานวนหุ ้น
ที่มีสิทธิ ออกเสียงทั้งหมดของบริ ษัท
ผู้มีอานาจควบคุม

>30%
x%

นิติบคุ คลอื่น
z%

บริ ษทั จดทะเบียน
49% แต่ มีอานาจควบคุม
บ. ย่ อย 1

โดยผลรวมของ X% + Z% มากกว่ า 25%

51%
บ. ย่ อย 2

- 133 กรณีที่ 2 ผูม้ ีอานาจควบคุม กรณี เป็ นบุคคลที่มีอิทธิพลอย่างมีสาระสาคัญเนื่องจากมีอานาจออกเสี ยง
ในบริ ษทั จดทะเบียนหรื อบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อม (ซึ่งเป็ นความสัมพันธ์ของ
บุคคลในเชิงบริ หารไม่วา่ อยูใ่ นตาแหน่งทางบริ หารหรื อไม่ แต่มีอานาจในการสัง่ การ โดยอาจรวมถึงการมี
สัญญาการจัดการ) โดยรวมถึงสมาชิกในครอบครัว (เช่น บิดา มารดา คู่สมรส บุตร บุตรบุญธรรม หรื อคู่สมรส
ของบุตร) และ nominee ด้วย โดยมีตวั อย่างเช่น
ผู้มีอานาจควบคุม A

ผู้มีอานาจควบคุม B

ไม่ มีตาแหน่ งทางการบริ หาร
แต่ มีอิทธิพลต่ อการตัดสิ นใจ
ในนโยบายต่ าง ๆ ของบริ ษัท

ถือหุ้น 30% ไม่ มีตาแหน่ งทางการ
บริ หาร แต่ มีอิทธิพลต่ อการ
ตัดสิ นใจในนโยบาย ของบริ ษัท

ผู้มีอานาจควบคุม C
ไม่ ได้ ถือหุ้น และไม่ มีตาแหน่ งทางการบริ หาร
แต่ มีอิทธิพลต่ อการตัดสิ นใจ โดยผ่ านทาง
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริ ษัท

บริ ษทั จดทะเบียน
หรื อ

บ. ใหญ่ ที่สุด

MD คือ นาย A

บ. ใหญ่

MD คือ นาย B

บริ ษทั

กรณีที่ 3 นิติบุคคลใด ๆ ที่ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุม ถือหุ ้น หรื อมีอานาจ
ควบคุมหรื อมีส่วนได้เสี ยอื่นใด ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อมอย่างมีนยั สาคัญ
บ. ใหญ่

นาย A (MD)

บริ ษทั จดทะเบียน

นาง B (กรรมการ)

เป็ นเจ้ าของ

สามีเป็ นเจ้ าของ
MD

บ. นาดี
บ. ข้ าวเจ้ า

- 134 กรณีที่ 4 กิจการที่มีเจ้าของเป็ นกรรมการหรื อผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั จดทะเบียนหรื อบริ ษทั ที่ออก
หลักทรัพย์
นาย C (MD)
บริ ษทั จดทะเบียน
นาย D (ผู้ถือหุ้นรายใหญ่)

เป็ นเจ้ าของ

เป็ นเจ้ าของ

บ.
ตะวัน
บ. จันทรา

กรณีที่ 5 กิจการที่มีผ้ บู ริ หารสาคัญเป็ นคนเดียวกันกับบริ ษัทจดทะเบียนหรื อบริ ษัทที่ออกหลักทรั พย์
มีนาย E เป็ น MD ใน
บริ ษทั จดทะเบียน

นาย E (MD)

บ. เก่ งกล้ า

4. มำตรกำรคุ้มครองผู้ลงทุน
กรณี มีรายการระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง บริ ษทั จดทะเบียนหรื อบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ควรมีมาตรการ
คุม้ ครองผูล้ งทุนเพื่อป้ องกันมิให้มีการถ่ายเทผลประโยชน์หรื อป้องกันผูม้ ีส่วนได้เสี ยมิให้ได้รับประโยชน์
ทางการเงินอื่นนอกจากประโยชน์ที่พึงได้ตามปกติ โดยมาตรการดังกล่าวต้องสามารถตรวจสอบได้
ในภายหลัง ทั้งนี้ แนวทางการดาเนินการที่จะถือว่าสามารถป้องกันการถ่ายเทผลประโยชน์ เช่น
(1) การทาสัญญา เพื่อกาหนดผลตอบแทนของแต่ละฝ่ ายให้ชดั เจน โดยสัญญาดังกล่าวควรมีลกั ษณะ
ดังนี้
- เป็ นสัญญาระยะยาวไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี ถ้าอายุส้ นั กว่านี้ตอ้ งกาหนดวิธีการต่อสัญญาอย่างชัดเจน
และยุติธรรม มีเงื่อนไขที่ไม่แตกต่างกับการทากับบุคคลภายนอก
- มีการกาหนดผลตอบแทนระหว่างกันเป็ นจานวนที่แน่นอน หรื อสารมารถอ้างอิงกับราคาตลาด
(benchmark) ได้ โดยผูส้ อบบัญชีตอ้ งสามารถตรวจสอบและเปิ ดเผยรายการดังกล่าวได้ในภายหลังด้วย
- มีการกาหนดผลตอบแทนหรื อเงื่อนไขอื่นๆที่ชดั เจนและเป็ นธรรมแก่บริ ษทั จดทะเบียนหรื อ
บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์
ทั้งนี้ ให้ระบุสาระสาคัญดังกล่าวในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ด้วย
(2) การรับรองโดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสี ย มีขอ้ กาหนดที่ชดั เจนให้กรรมการที่ไม่มี
ส่ วนได้เสี ยหรื อมีความเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ดงั กล่าวเป็ นผูด้ าเนินการและตัดสิ นใจเกี่ยวกับเรื่ องรายการ
ระหว่างกัน โดยกรรมการจะต้องรับรองในแบบ 56-1 และเปิ ดเผย ชื่อ ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ ชนิด
และมูลค่าของรายการดังกล่าว พร้อมทั้งความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของการทารายการ และความเห็น
ของกรรมการอิสระที่แตกต่าง (ถ้ามี) ในแบบ 56-1

- 135 (3) การรับรองโดยผูเ้ ชี่ยวชาญที่เป็ นบุคคลที่ 3 ที่เป็ นอิสระ กรณี ที่กรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสี ยไม่มี
ความชานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น เนื่องจากการพิจารณารายการดังกล่าวต้องใช้
ความรู ้หรื อความเชี่ยวชาญพิเศษ บริ ษทั จดทะเบียนบริ ษทั /ที่ออกหลักทรัพย์ตอ้ งจัดให้มีบุคคลที่มีความรู ้
ความชานาญพิเศษ เป็ นผูใ้ ห้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการระหว่างกันนั้น เพื่อนาไปใช้
ประกอบการตัดสิ นใจของคณะกรรมการหรื อผูท้ ี่ถือหุน้ ตามแต่กรณี ทั้งนี้ บุคคลที่ 3 ดังกล่าวต้องเป็ นอิสระจาก
บริ ษทั จดทะเบียนบริ ษทั /บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีคุณสมบัติและหน้าที่
ดังต่อไปนี้
- ผูส้ อบบัญชี หมายถึง ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตที่อยูใ่ นบัญชีรายชื่อที่ได้รับความเห็นชอบจาก
สานักงาน มีหน้าที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องทางด้านบัญชี
- ผูป้ ระเมินราคาทรัพย์สิน เป็ นผูใ้ ห้ความเห็นเกี่ยวกับราคาที่เหมาะสมของทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง
โดยมีหลักเกณฑ์การประเมินราคาทรัพย์สินตามข้อ 4
- วิศวกรอิสระ ในกรณี ที่รายการระหว่างกันเกี่ยวข้องกับเรื่ องการก่อสร้างหรื องานด้านวิศวกรรม
ผูท้ ี่ให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการนั้น ต้องเป็ นวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาด้าน
วิศวกรรมที่เกี่ยวกับรายการระหว่างกันนั้น และจะต้องเป็ นผูท้ ี่มีจรรยาบรรณซึ่งไม่เคยมีประวัติการกระทาผิด
ทางกฎหมายในเรื่ องเกี่ยวกับวิชาชีพทางวิศวกรรม
- สานักงานกฎหมาย ในกรณี ที่รายการระหว่างกันมีประเด็นเกี่ยวข้องกับด้านกฎหมาย
ผูท้ ี่ให้ความเห็นหรื อตรวจสอบสัญญาต้องเป็ นสานักงานกฎหมายที่เชื่อถือได้ ซึ่งไม่เคยมีประวัติการให้
ความเห็นต่อประชาชนโดยขาดความรับผิดชอบหรื อความรอบคอบ
ทั้งนี้ จะต้องเปิ ดเผยความเห็นของบุคคลที่ 3 ดังกล่าวไว้ในแบบ 56-1 ด้วย
5. กำรประเมินรำคำทรัพย์ สิน
การประเมินราคาทรัพย์สินที่แสดงไว้ในแบบ 56-1 ให้ประเมินราคาโดยบุคคลที่ 3 ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการดังนี้
(1) ในกรณี ที่ทรัพย์สินที่แสดงราคาประเมินที่ดิน อาคาร สิ่ งปลูกสร้าง เครื่ องจักรหรื อสัญญาเช่า
ระยะยาว ต้องประเมินราคาโดยผูป้ ระเมินราคาทรัพย์สินที่อยูใ่ นบัญชีรายชื่อที่ได้รับความเห็นชอบจาก
สานักงาน และให้ใช้แนวทางการประเมินตามที่กาหนดไว้ในเอกสารแนบ 4 ด้วย
(2) ในกรณี ทรัพย์สินที่แสดงราคาประเมินเป็ นหลักทรัพย์ ต้องประเมินราคาโดยที่ปรึ กษาทางการเงิน
ที่ได้รับการเห็นชอบจากสานักงาน
(3) ในกรณี ทรัพย์สินที่แสดงราคาประเมินเป็ นเครื่ องจักรที่มีลกั ษณะเฉพาะ สัมปทานสาหรับ
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีการหมดเปลือง หรื อทรัพย์สินอื่นที่ไม่เข้าลักษณะตาม (1) และ (2) ต้องประเมินโดย
หน่วยงานราชการ หรื อผูช้ านาญการในด้านนั้นที่เป็ นอิสระ
ทั้งนี้ บริ ษทั อาจแสดงราคาอ้างอิงจากแหล่งอื่นหรื อเหตุผลของการกาหนดราคาดังกล่าวสามารถ
แสดงได้วา่ ราคาของทรัพย์สินเป็ นธรรมและเหมาะสมแทนการประเมินราคาข้างต้นได้

- 136 6. ตัวอย่ ำงกำรเปิ ดเผยข้ อมูลรำยกำรระหว่ ำงกัน
(1) ตัวอย่ ำงกำรขำยสิ นค้ ำและบริกำรที่มีรำยกำรคล้ำยคลึงกัน
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

บริ ษทั ศรี สุข จากัด เป็ นบริ ษทั ของนายมัง่ มี
ซึ่งเป็ นกรรมการผูจ้ ดั การของบริ ษทั ใหญ่
จากัด โดยนายมัง่ มี ภรรยาและบุตร
ซึ่งได้แก่ ......ถือหุ้นในบริ ษทั ศรี สุข
รวมร้อยละ ............

ลักษณะรายการและลักษณะความสัมพันธ์

บริ ษทั ขายสิ นค้าให้บริ ษทั ศรี สุขฯ มูลค่า
ลูกหนี้คา้ งชาระต้นงวด
ลูกหนี้คา้ งชาระปลายงวด
ลักษณะความสัมพันธ์
บริ ษทั ถูกควบคุมโดย บริ ษทั ใหญ่ จากัด ซึ่งถือหุ้นใน
บริ ษทั ร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียนที่เรี ยกชาระแล้ว
โดยบริ ษทั ที่มีอานาจสู งสุ ดที่ควบคุมบริ ษทั ในกลุ่ม
ทั้งหมด คือ บริ ษทั ใหญ่ที่สุด จากัด ซึ่งมีรายชื่อ
ผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ใหญ่ที่สุดฯ ดังนี้ (ระบุรายชื่อ
ผูถ้ ือหุ้นใหญ่หรื ออาจแสดงเป็ นหมายเหตุทา้ ยตาราง
ก็ได้)
บริ ษทั เจริ ญ จากัดเป็ นบริ ษทั ของ
บริ ษทั ขายสิ นค้าให้บริ ษทั ศรี สุขฯ มูลค่า
นายโชค ซึ่งเป็ นกรรมการผูจ้ ดั การของบริ ษทั ลูกหนี้คา้ งชาระต้นงวด
โดยนายโชคถือหุน้ ในบริ ษทั ร้อยละ ....
ลูกหนี้คา้ งชาระปลายงวด
และถือหุ้นในบริ ษทั เจริ ญฯ ร้อยละ ....
บริ ษทั ใหญ่ จากัด
บริ ษทั ใช้บริ การที่ปรึ กษาทางกฎหมายจาก
บริ ษทั ใหญ่ จากัด
บริ ษทั ใหญ่ที่สุด จากัด
บริ ษทั ใช้บริ การที่ปรึ กษาจากบริ ษทั ใหญ่ที่สุด จากัด
บริ ษทั พี่นอ้ ง จากัด
บริ ษทั ซื้อสิ นค้าประเภท......จากบริ ษทั พี่นอ้ ง จากัด
โดยบริ ษทั พี่นอ้ ง จากัด เป็ นบริ ษทั ย่อยของ บริ ษทั
ใหญ่ จากัด จึงถือเป็ นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
เนื่องจากถูกควบคุมโดยบริ ษทั ใหญ่ จากัด เช่นเดียวกัน

มูลค่ารายการ
(ล้านบาท)
ปี ...... ปี ......
xx
xx
xx
xx
xx
xx

xx
xx
xx

xx
xx
xx

xx

xx

xx
xx

xx
xx

นโยบำยกำรกำหนดรำคำและเงื่อนไขระหว่ ำงกัน
- บริ ษทั ขายสิ นค้าให้บริ ษทั ศรี สุข จากัด โดยมีราคาและเงื่อนไขที่เป็ นปกติเช่นเดียวกับที่ขาย
ให้กบั กิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และเป็ นไปตามราคาตลาด

- 137 - บริ ษทั ขายสิ นค้าให้บริ ษทั เจริ ญ จากัด ภายใต้ขอ้ ตกลงระยะยาว ซึ่งทาให้ บริ ษทั เจริ ญ จากัด
สามารถซื้อสิ นค้าได้ในราคาที่ต่ากว่าราคาขายตามปกติโดยเฉลี่ยประมาณร้อยละ 5 ของราคาขายปกติ
- รายการซื้อสิ นค้าและรับบริ การข้างต้นเป็ นไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ และเป็ นไปตาม
ราคาตลาด
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษัท
(ระบุ) .
(2) ตัวอย่ ำงกำรขำยสิ นค้ ำและบริกำรทั่วไป
ชื่อและลักษณะ
ลักษณะรายการ
ความสัมพันธ์
บริ ษทั A (มีนาย ก
บริ ษทั จดทะเบียน
ซึ่งถือหุ้นในบริ ษทั
ว่าจ้างให้บริ ษทั A
จดทะเบียน 15% และ ขนส่งสิ นค้าให้
ถือหุ้นในบริ ษทั A
51%

มูลค่ารายการ
(ล้านบาท)
xx.xx

ความจาเป็ นและสมเหตุสมผล
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า เนื่องจากบริ ษทั
A (ระบุเหตุผล เช่น มีความเชี่ยวชาญ ให้บริ การได้ตรง
ต่อเวลา และมีความสะดวกในการใช้บริ การได้รวดเร็ ว
ในกรณี ที่ตอ้ งการความเร่ งด่วน) โดยราคาและเงื่อนไขที่
บริ ษทั ว่าจ้างบริ ษทั A (ระบุราคาและเงื่อนไข เช่น
ไม่แตกต่างจากการว่าจ้างผูใ้ ห้บริ การรายอื่น/ เป็ นราคา
ตลาดเสมือนทารายการกับผูใ้ ห้บริ การรายอื่น)
นอกจากนี้ บริ ษทั ไม่ได้เป็ นลูกค้ารายเดียวของบริ ษทั A
โดยบริ ษทั A ยังได้ให้บริ การแก่ลูกค้ารายอื่น ๆ ด้วย

(3) ตัวอย่ ำงเงินกู้ยืมจำกบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ ง
ชื่อและลักษณะ
ความสัมพันธ์
นาย...........เป็ น
กรรมการ และ
ถือหุ้นในบริ ษทั
ร้อยละ.....

ลักษณะรายการ
บริ ษทั จดทะเบียน
กูย้ ืมเงินจาก
กรรมการบริ ษทั

มูลค่ารายการ
(ล้านบาท)
เงินกูย้ ืม
ยอดยกมาต้นงวด
เงินกูย้ ืมที่จ่ายคืนในระหว่างงวด
กูย้ ืมเพิ่มในระหว่างปี
ยอดคงค้างยกไปปลายงวด
ดอกเบี้ยจ่าย
ยอดยกมาต้นงวด
ดอกเบี้ยจ่ายในระหว่างงวด
จ่ายชาระในระหว่างปี
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด

ความจาเป็ นและสมเหตุสมผล

xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx

บริ ษทั กูย้ ืมเงินเพื่อใช้ (ระบุ
วัตถุประสงค์การใช้เงิน)
โดยเงินกูย้ ืมดังกล่าวมีกาหนดชาระ
คืนในวันที่ .........../ไม่มีกาหนด
วันที่ตอ้ งจ่ายชาระคืนแน่นอน
มีอตั ราดอกเบี้ย X% ซึ่งต่ากว่า
ต้นทุนเงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงิน
ของบริ ษทั ในปัจจุบนั /ไม่มีการคิด
อัตราดอกเบี้ย

- 138 (3) ภำระผูกพันและหนี้สินที่อำจเกิดขึน้
นาย ....... ซึ่งเป็ นกรรมการบริ ษทั ได้ค้ าประกันเงินกูย้ ืมที่บริ ษทั จดทะเบียนกูย้ มื มาจากธนาคาร
แห่งหนึ่งในจานวนรวมทั้งสิ้ น xx ล้านบาท (ในปี 25x2 จานวน xx ล้านบาท) ซึ่งจะครบกาหนดชาระคืน
ในปี 25xx โดยนาย ........ได้ค้ าประกันโดยไม่ได้คิดค่าธรรมเนียม

- 139 ภำคผนวก 7
ข้ อแนะนำในกำรเปิ ดเผยข้ อมูลในหัวข้ อ MD&A
โดยที่ MD&A เป็ นข้อมูลที่สาคัญและเป็ นประโยชน์ต่อผูล้ งทุน นอกเหนื อจากข้อมูล
ที่ปรากฏในงบการเงิน สานักงานจึงนโยบายให้ความสาคัญกับการเปิ ดเผยข้อมูลในหัวข้อดังกล่าว
และได้จดั ทาข้อแนะนาในการเปิ ดเผยในหัวข้อ MD&A ดังต่อไปนี้
1. กำรวิเครำะห์ ผ่ำนมุมมองของผู้บริหำร : ควรวิเคราะห์ให้เห็นภาพการดาเนินธุรกิจ
ในมุมมองของผูบ้ ริ หารผ่านตัวเลขจากงบการเงิน (มิใช่เพียงการวิเคราะห์งบการเงิน) โดยอธิ บายเชื่อมโยง
ตัวเลขทางการเงินที่สำคัญ กับปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดาเนินงานของบริ ษทั ไม่วา่ จะเป็ นปัจจัยภายนอก
เช่น ภาวะเศรษฐกิจ สภาพอุตสาหกรรม และปัจจัยภายใน เช่น นโยบาย กลยุทธ์ และการบริ หารงานของบริ ษทั
รวมทั้งปั จจัยอื่น ๆ เพื่อให้ผลู ้ งทุนสามารถเข้าใจและวิเคราะห์ทิศทางการดาเนินงานของบริ ษทั ในอนาคตได้
2. วิเครำะห์ เทียบกับตัวชี้วัด : แสดงความสามารถในการดาเนินงาน ฐานะการเงิน รวมทั้ง
การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ โดยวิเคราะห์อา้ งอิงกับตัวชี้วดั (benchmark) ที่เหมาะสม เช่น ข้อมูลในอดีต ข้อมูล
การประมาณการ ข้อมูลอุตสาหกรรมที่มีอยู่ หรื อข้อมูลอื่น ๆ ทั้งนี้ การเลือก benchmark เพื่ออธิบาย
อย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผลู ้ งทุนสามารถวิเคราะห์ขอ้ มูลได้อย่างถูกต้อง
3. วิธีกำรอธิบำย ควรทาให้สามารถเข้าใจได้ง่าย โดยสามารถใช้รูปแบบการนาเสนอได้
ตามความเหมาะสม เช่น มีการจัดแบ่งการวิเคราะห์เป็ นหัวข้อย่อยที่เหมาะสม (เช่น (ก) มีภาพรวม
และแยกตามสายผลิตภัณฑ์หลัก หรื อ (ข) แยกอธิบายตามประเด็นสาคัญ เช่น ความสามารถในการทากาไรใน
ภาพรวมและของแต่ละสายผลิตภัณฑ์หลัก ความเพียงพอของสภาพคล่องและความสามารถในการชาระหนี้
การจัดหาและจัดการเงินทุน เป็ นต้น) โดยอาจใช้ ตารางย่อย แผนภาพ หรื อกราฟ ประกอบการอธิบายได้
4. ประเด็นที่อธิบำย ต้องเป็ นเรื่ องที่มีนยั สาคัญ ทั้งด้านบวก และด้านลบ หากเป็ นปัจจัยบวก
แต่มิได้เกิดขึ้นเป็ นประจา (non-recurring items) ควรอธิบายให้ทราบสาเหตุ หรื อหากเป็ นปั จจัยที่มีผลกระทบ
ในด้านลบ ควรอธิบายแนวทางแก้ไข รวมทั้งการบริ หารจัดการความเสี่ ยงของบริ ษทั ประกอบด้วย
5. ควรอธิบายปัจจัยสาคัญที่อาจมีผลกระทบต่อการดาเนินงานของบริ ษทั ในอนาคต
(forward looking) ประกอบด้วย
6. ใช้แบบสอบทานข้อมูลที่เปิ ดเผยใน MD&A สาหรับแบบ 56-1 (ภาคผนวก 8)
เป็ นเครื่ องมือเพื่อช่วยในการสอบทานความครบถ้วนของการเปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั
นอกจากนี้ MD&A เป็ นข้อมูลประกอบและข้อมูลเสริ มเพิ่มเติมของงบการเงิน ผูบ้ ริ หาร
จึงควรให้ MD&A มีขอ้ มูลที่ครบถ้วน เพียงพอ และชัดเจน ซึ่งจะสามารถใช้เป็ นช่องทางในการสื่ อสารให้
ผูถ้ ือหลักทรัพย์เข้าใจเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษทั ในปี ที่ผา่ นมา ซึ่งรวมถึงเหตุการณ์สาคัญที่บริ ษทั
ได้ประสบในระหว่างปี การปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามเป้าหมายการดาเนินธุรกิจ และปัจจัยหรื อเหตุการณ์สาคัญ
ที่จะมีผลกระทบต่อการดาเนินงานในอนาคต

- 140 กำรเปิ ดเผยกำรวิเครำะห์ และคำอธิบำยของฝ่ ำยจัดกำร (“MD&A”)
1. ส่ วนประกอบของ MD&A
ให้เปิ ดเผยข้อมูล MD&A 2 ส่ วน ดังนี้
(1) การวิเคราะห์การดาเนินงานที่ผา่ นมา โดยวิเคราะห์ขอ้ มูลทางการเงินในช่วงปี ที่ผา่ นมา และ/หรื อ
ข้อมูลทางการเงินในช่วง 2 ปี ที่ผา่ นมาในกรณี ที่ขอ้ มูลปี ที่ผา่ นมาไม่สามารถหรื อเพียงพอที่จะอธิบาย
การดาเนินงานที่ผา่ นมาได้อย่างมีนยั สาคัญ
(2) การอธิบายปัจจัยหรื อเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงิน ผลการดาเนินงานหรื อ
กระแสเงินสดในอนาคต (forward looking)
บริ ษทั ควรวิเคราะห์และอธิบายข้อมูลทั้งสองส่ วน เพื่อให้ขอ้ มูล MD&A สมบูรณ์และเป็ นประโยชน์
2. ข้ อมูลที่เปิ ดเผย
2.1 ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ควรวิเคราะห์ขอ้ มูลทางการเงินและอัตราส่ วนทางการเงิน โดยอธิบาย
ความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงกับนโยบาย กลยุทธ์ หรื อการเลือกตัดสิ นใจทางธุรกิจ ปั จจัยหรื อเหตุการณ์
สาคัญที่เกิดขึ้นหรื อเปลี่ยนแปลง ที่เป็ นสาเหตุหรื อกระทบต่อการดาเนินงาน ฐานะการเงินผลการดาเนินงาน
และกระแสเงินสดของบริ ษทั /กลุ่มบริ ษทั ไม่วา่ จะเป็ นเชิงบวก หรื อเชิงลบ โดยไม่เป็ นเพียงการคานวณตัวเลข
หรื ออัตราการเปลี่ยนแปลงของแต่ละรายการของงบการเงิน และให้อธิ บายอัตราส่ วนเปรี ยบเทียบกับตัวชี้วดั
สาคัญ
นอกจากนี้ ในการวิเคราะห์และเปิ ดเผย MD&A ควรอธิบายแยกตามแต่ละกลุ่มธุรกิจ/สาย
ผลิตภัณฑ์ โดยรวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่มีนยั สาคัญต่อบริ ษทั /กลุ่มบริ ษทั และกลุ่มธุรกิจ/สายผลิตภัณฑ์
ทั้งนี้ บริ ษทั สามารถรวมกลุ่มการอธิบายเรื่ องที่มีความสัมพันธ์กนั ในหัวข้อเดียวกันได้ และสลับหัวข้อ
ให้เหมาะสมตามประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรมเพื่อให้ขอ้ มูลกระชับและทาความเข้าใจได้ง่าย โดยใช้
ข้อมูลในการวิเคราะห์จากงบการเงินรวม (ถ้ามี)
2.2 การวิเคราะห์ให้มีสาระสาคัญอย่ ำงน้ อยในเรื่ องดังต่อไปนี้
(1) ภาพรวมของการดาเนินธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงที่มีนยั สาคัญ (Overview)
ให้อธิ บายเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับภาพรวมการดาเนินธุรกิจหรื อการเปลี่ยนแปลงที่มีนยั สาคัญ
ในปี ที่ผา่ นมา และปัจจัยหรื อเหตุการณ์ที่จะมีผลกระทบต่อเนื่องไปในอนาคต ต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั
และบริ ษทั ย่อย กลุ่มธุรกิจ หรื อสายผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ทั้งนี้ เพื่อให้ผลู ้ งทุนเข้าใจภาพรวมการดาเนินงานของ
บริ ษทั /กลุ่มบริ ษทั ก่อนที่จะวิเคราะห์ในรายละเอียดส่ วนอื่น ๆ ต่อไป
ในการวิเคราะห์ดงั กล่าวให้คานึงถึงทั้งปั จจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่สาคัญในด้านต่าง ๆ
โดยควรอธิบายในลักษณะ ดังนี้
- วิเคราะห์ผลการดาเนินงานและฐานะทางการเงินให้เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์ของบริ ษทั
- อธิบายนโยบายการบัญชีและประมาณการทางบัญชีที่สาคัญสาหรับแต่ละอุตสาหกรรมที่
บริ ษทั ดาเนินอยู่ (Critical Accounting policies and Estimates) เช่น นโยบายการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
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การรับประกันคุณภาพของสิ นค้า เป็ นต้น
- ในกรณี ที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินเปิ ดให้เลือกใช้ได้หลายวิธีให้อธิบายความ
เหมาะสมของวิธีการที่เลือกใช้
ตัวอย่ ำงกำรวิเครำะห์ ปัจจัยภำยในและภำยนอกที่สำคัญ
(1) การเพิ่ม/ลดสิ นค้าและบริ การ เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การขยายธุรกิจทั้งแนวนอน และ
แนวตั้ง การยกเลิกผลิตภัณฑ์หรื อธุรกิจบางส่ วน ที่มีผลต่อความสามารถในการแข่งขันของบริ ษทั โดยวิเคราะห์
เชิงเปรี ยบเทียบกับคู่แข่ง การวิจยั และพัฒนารู ปแบบและคุณภาพสิ นค้า
(2) การรวมธุรกิจ/กิจการ การยกเลิก/หยุดการดาเนินธุรกิจ/กิจการ การขยายส่ วนงาน การได้มา
หรื อจาหน่ายไปซึ่งสิ นทรัพย์ที่มีความสาคัญ การเปลี่ยนแปลงลักษณะการประกอบธุรกิจ หรื อการมีพนั ธมิตร
ที่จะช่วยเพิ่มประสิ ทธิภาพในการดาเนินธุรกิจโดยรวมของบริ ษทั ทั้งนี้ ในกรณี การรวมกิจการ ทาให้บริ ษทั
มีอานาจควบคุมการดาเนินงานมากน้อยเพียงใด มีปัญหาจากความแตกต่างของวัฒนธรรมองค์กรหรื อการจัด
สายการบังคับบัญชาที่มีผลกระทบต่อผลการดาเนินงานหรื อไม่ เป็ นต้น
(3) การตลาดและการแข่งขัน เช่น การขยายฐานการตลาด ความรุ นแรงของการแข่งขันและการมี
คู่แข่งขันรายใหม่ ที่มีผลต่อการเพิ่มขึ้นหรื อลดลงของอัตราส่ วนแบ่งตลาดของบริ ษทั โดยให้วิเคราะห์ควบคู่
ไปกับกลยุทธ์ทางการตลาดที่บริ ษทั เลือกใช้
(4) การเปลี่ยนแปลงกฎหมายหรื อนโยบายของหน่วยงานรัฐ เช่น การเปิ ดเสรี ทางการค้า การจากัด
การนาเข้าหรื อส่ งออก การกาหนดโควต้า การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอัตราภาษี การควบคุมผลกระทบต่อ
สิ่ งแวดล้อม ที่มีผลต่อการกาหนดกลยุทธ์ในการแข่งขัน การกาหนดราคา และต้นทุนการดาเนินงาน
(5) อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ และอัตราเงินเฟ้อ ที่มีผลต่อระดับราคารายได้
ต้นทุนขาย ค่าใช้จ่าย และกาไรจากการดาเนิน โดยอธิบายผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ หรื อภาวะเงินเฟ้อดังกล่าว
(6) แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของภาวะอุตสาหกรรม
(7) แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ราคาวัตถุดิบที่สาคัญ ราคาสิ นค้าและบริ การที่
สาคัญของบริ ษทั
(8) การสู ญเสี ยลูกค้ารายใหญ่หรื อ suppliers
(9) คดีความที่มีกบั ลูกค้าหรื อ suppliers ที่สาคัญ
(10) การถูก sanction จากประเทศที่ต้ งั ของคู่คา้ หรื อบริ ษทั คู่คา้ เป็ นต้น
(11) การไม่ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิ นธุรกิจของบริ ษทั ซึ่ งอาจมีผลต่อการถูกสั่งพักการ
ประกอบธุรกิจเป็ นการชัว่ คราวหรื ออาจถูกเพิกถอนการประกอบธุรกิจ

- 142 (2) ผลการดาเนินงาน และความสามารถในการทากาไร (Results of Operations)
ให้อธิ บายถึงผลการดาเนินงานและความสามารถในการทากาไร (“ผลการดาเนินงานฯ”)
แยกแต่ละสายผลิตภัณฑ์หรื อกลุ่มธุรกิจตารางโครงสร้างรายได้ของบริ ษทั /กลุ่มบริ ษทั /กลุ่มผลิตภัณฑ์ หรื อ
วิเคราะห์ขอ้ มูลตามส่ วนงาน (segment disclosure) (กรณี ที่ขอ้ มูลตามส่ วนงานมีการแยกเป็ นกลุ่มบริ ษทั /
ผลิตภัณฑ์) และใช้ตวั เลขที่แสดงการเปลี่ยนแปลงผลการดาเนินงานฯ สาคัญ (key performance indicators)
ได้แก่ อัตราการเติบโตของกาไรสุ ทธิ (net profit growth rate) อัตราการเปลี่ยนแปลงของกาไรในขั้นตอนต่างๆ 1
(อัตรากาไรขั้นต้น (gross profit margin) อัตรากาไรจากการดาเนินงาน (operating profit margin) อัตรากาไร
สุ ทธิ (net profit margin) อัตรากาไรกับกระแสเงินสดจากการดาเนินงาน อัตราส่ วนผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้
(ROE)) เชื่อมโยงกับปัจจัยที่เป็ นสาเหตุและมีผลกระทบต่อผลการดาเนินงานฯ และ/หรื อการเปลี่ยนแปลง
ผลการดาเนินงานฯ จากงวดก่อนอย่างมีนยั สาคัญ ซึ่งปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการดาเนินงานฯ ประกอบด้วย
การวิเคราะห์ รายได้จากการขายหรื อบริ การ ต้นทุน ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร ดอกเบี้ย
รายได้อื่น รายการพิเศษหรื อเหตุการณ์ที่ไม่ได้เกิดเป็ นปกติ
ทั้งนี้ ให้วิเคราะห์อตั ราส่ วนทางการเงินที่สาคัญประกอบด้วย ซึ่งรวมถึงอัตราส่ วนดังต่อไปนี้
ได้แก่ อัตราการเติบโตของยอดขาย (revenue growth rate) อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ (return on assets)
ประกอบการอธิ บายเปรี ยบเทียบกับตัวชี้วดั ผลการดาเนินงาน (benchmark) ที่เหมาะสม เช่น ค่าเฉลี่ยใน
อุตสาหกรรม ข้อมูลในอดีตของบริ ษทั หรื อเป้าหมายของบริ ษทั นอกจากนี้ ควรอธิบายให้เชื่อมโยงกับ
แผนกลยุทธ์ของบริ ษทั ก็จะเป็ นประโยชน์ให้ผลู ้ งทุนเข้าใจมากขึ้น
ตัวอย่ ำงของกำรวิเครำะห์ ปัจจัยหรื อเหตุกำรณ์ ที่มีผลกระทบต่ อ ผลกำรดำเนินงำน และ
ควำมสำมำรถในกำรทำกำไร
(1)..รายได้จากการขายหรื อบริ การ ให้วิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลง โดยแยกแสดงทั้งด้าน
ราคาขายและปริ มาณการขาย เช่น การเปลี่ยนแปลงของราคาขายเกิดจากการปรับขึ้นหรื อการลดลงของราคา
สิ นค้า หรื อผลของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และ/หรื อการเปลี่ยนแปลงของปริ มาณขายเกิดจากการที่
บริ ษทั มีกาลังการผลิตเพิ่มขึ้นและสามารถขยายฐานลูกค้าหรื อมีส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้น หรื อยอดขายเพิ่มขึ้น
เกิดจาก product mix ที่เปลี่ยนไป โดยเพิ่มสัดส่ วนการขายสิ นค้า A ที่มีราคาขายสู งกว่า หรื อมีผลิตภัณฑ์ใหม่
(2) รายได้อื่น ให้วิเคราะห์และอธิบายประเภทหรื อลักษณะของรายได้อื่นที่สาคัญ ซึ่งไม่ได้เกิด
จากการดาเนินงานตามปกติ เช่น กาไรจากการจาหน่ายสิ นทรัพย์ กาไรจากการขายหลักทรัพย์ รวมทั้งโอกาส
ที่จะเกิดรายได้อื่นดังกล่าวในอนาคต

อัตรำกำไรขั้นต้ น ควรอธิบายความสามารถในการควบคุมต้นทุนการผลิต หรื อต้นทุนการจัดซื้อวัตถุดิบเพิ่มเติมด้วย
อัตรำกำไรจำกกำรดำเนินงำน - อธิบายความสามารถในการควบคุมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการผลิต การตลาด และการจัดการ
อัตรำกำไรสุ ทธิ - อธิบายความสามารถของในการดาเนินงานหลังหักต้นทุนค่าใช้จ่ายรวม ทั้งดอกเบี้ยและภาษีแล้ว
อัตรำส่ วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) – อธิบายความสามารถในการทากาไรจากเงินทุนของผูถ้ ือหุ้น
1

- 143 (3) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการขายและบริ การ ให้วิเคราะห์และอธิบายรายการที่มีสัดส่ วนสู ง
เมื่อเปรี ยบเทียบกับต้นทุนและะค่าใช้จ่ายรวม เช่น ค่าเสื่ อมราคา ค่าเชื้อเพลิงและไฟฟ้า ค่าแรงงาน หรื อดอกเบี้ย
จ่าย โดยระบุให้ชดั เจนว่ามูลค่าของรายการดังกล่าวจะแปรผันตามรายได้จากการขายหรื อหรื อบริ การมากน้อย
เพียงใด
(4) อัตราส่ วนผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ (ROE) ควรใช้ DuPont Analysis ประกอบการวิเคราะห์
(5) ในการวิเคราะห์ให้คานึงถึง seasonality ด้วย
(3) ความสามารถในการบริ หารทรัพย์สิน
ให้อธิ บายโครงสร้างของทรัพย์สินซึ่งจะสะท้อนถึงลักษณะของธุรกิจและการดาเนินงานของ
บริ ษทั โดยรวมถึงการวิเคราะห์
-ส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์สาคัญที่ใช้ในการดาเนินธุรกิจ และสาเหตุของการเปลี่ยนแปลง
สัดส่ วนสิ นทรัพย์แต่ละประเภทดังกล่าว โดยใช้อตั ราส่ วนทางการเงินประกอบการอธิบายด้วย เช่น อัตราการ
หมุนของสิ นทรัพย์ถาวร (fixed asset turnover) อัตราการหมุนเวียนของสิ นทรัพย์รวม (total asset turnover)
รวมถึงการวิเคราะห์ คุณภาพของสิ นทรัพย์หมุนเวียน โดยใช้อตั ราส่ วนหมุนเวียนลูกหนี้ การค้า (receivables
turnover) ประกอบการอธิบายด้วย
- ความเหมาะสมของสัดส่ วนของ non-operating assets
- สัดส่ วนและผลกระทบของสิ นทรัพย์ที่ไม่มีตวั ตน เช่น ค่าความนิยม
- การด้อยค่าของทรัพย์สิน ความเพียงพอของการตั้งสารองหรื อค่าเผื่อการด้อยค่าของ
ทรัพย์สิน เช่น
- ความเพียงพอของการตั้งสารองของเงินลงทุนในบริ ษทั ที่มีปัญหาฐานะการเงินและ
ผลการดาเนินงาน
- ในกรณี ของลูกหนี้ ให้วิเคราะห์อายุของลูกหนี้เปรี ยบเทียบกับนโยบายการให้สินเชื่อของ
บริ ษทั หากมีลูกหนี้คงค้างชาระเกินระยะเวลาที่กาหนดเป็ นจานวนมากหรื อมีลูกหนี้รายใหญ่ที่มีปัญหาในการ
ชาระหนี้ ให้อธิบายความคืบหน้าในการติดตามหนี้ การตั้งสารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ และความเพียงพอของ
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญดังกล่าว โดยแยกตามการครบกาหนดของลูกหนี้ (aging ลูกหนี้ )
- ในกรณี สินค้าคงเหลือ หากมีสินค้าคงเหลือที่เสื่ อมสภาพหรื อล้าสมัยจานวนมาก
ให้อธิ บายแผนในการบริ หารสิ นค้าคงเหลือดังกล่าว
(4) สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุนของบริ ษทั
ให้วิเคราะห์ถึงสถานะและความเพียงพอของสภาพคล่อง แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน
นโยบายการจัดหาเงิน ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุนและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินทุน (ถ้ามี)
ความสามารถในการชาระหนี้และการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการกูย้ มื ที่สาคัญ ทั้งนี้ เพื่อให้ผลู ้ งทุนเข้าใจถึง
ความสามารถในการดาเนินงานให้มีกระแสเงินสดและจัดหาเงินทุนเพื่อรองรับความต้องการใช้เงินในปัจจุบนั
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นอกจากนี้ หากจะมีเหตุการณ์หรื อความไม่แน่นอนที่อาจส่ งผลกระทบต่อสภาพคล่องและแหล่งเงินทุนของ
บริ ษทั ให้อธิบายไปพร้อมกันด้วยก็ได้
สาระสาคัญของการเปิ ดเผยข้อมูลสรุ ปได้ดงั นี้
(4.1) แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน
- วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของแหล่งเงินทุนที่มาและใช้ไปจากการดาเนินงาน
(เช่น ลูกหนี้ เจ้าหนี้) และปัจจัยที่จะมีผลกระทบแหล่งเงินทุนในอนาคต นอกจากนี้ กรณี ที่มีความแตกต่าง
ระหว่างกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงานและกาไรจากการดาเนินงานอย่างมีสาระสาคัญ ให้วิเคราะห์
สาเหตุของความแตกต่างด้วย และสาเหตุของการมีกระแสเงินสดจากการดาเนินงานติดลบ (ถ้ามี)
- วิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน โดยแสดงอัตราส่ วนทางการเงิน
ที่สาคัญ เช่น อัตราส่ วนหนี้สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น (D/E) อัตราส่ วนความสามารถชาระหนี้ (debt service
coverage ratio) และอธิบายแหล่งเงินทุนนอกงบดุล โดยเปรี ยบเทียบกับ benchmark รวมถึงวิเคราะห์สาเหตุ
และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินทุนในระหว่างงวด (ถ้ามี)
- วิเคราะห์องค์ประกอบและการเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
เช่น การขายหุน้ เพิ่มทุน การเปลี่ยนแปลงของกาไรสะสม ซึ่งจะไม่รวมรายการที่ไม่กระทบ กระแสเงินสด
(เช่น การตีราคาที่ดินเพิม่ )
(4.2) รายจ่ายลงทุน (capital expenditure) ให้อธิบายรายจ่ายลงทุนที่ผา่ นมาว่าเป็ นไปเพื่อ
วัตถุประสงค์ใด เช่น การขยายกิจการ การซ่อมบารุ งครั้งใหญ่ เป็ นต้น โดยอธิ บายแผนรายจ่ายลงทุนด้วย เช่น
วัตถุประสงค์ของแผน จานวนเงิน และช่วงเวลาที่คาดว่าจะจ่ายเงินลงทุน และผลตอบแทนที่คาดหวัง ซึ่งให้
อธิบายโดยเรี ยงลาดับตามระดับความสาคัญของแผนดังกล่าว รวมถึงการระบุแหล่งเงินทุนที่จะใช้และ
ผลกระทบต่อสภาพคล่องด้วย เช่น ใช้เงินทุนจากกระแสเงินสดจากลูกหนี้ เป็ นต้น
(4.3) ความเพียงพอของสภาพคล่อง รวมถึงการประมาณการช่วงเวลาที่จะต้องใช้เงิน
ผลกระทบจากกระแสรายได้ที่เป็ นฤดูกาล (ถ้ามี) ความสามารถในการจัดหาเงินทุนในระยะสั้นหรื อเมื่อจาเป็ น
โดยให้อธิบายลักษณะและประเภทของเงินกูย้ มื ระยะเวลาครบกาหนด วงเงินกูย้ มื คงเหลือ และวิเคราะห์
อัตราส่ วนสาคัญ เช่น อัตราส่ วนสภาพคล่อง อัตราส่ วนสภาพคล่อง (current ratio) อัตราส่ วนสภาพคล่อง
หมุนเร็ ว (quick ratio) หากมีปัญหาสภาพคล่องให้อธิบายแนวทางแก้ไขด้วย
(4.4) ความสามารถในการจัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติม โดยให้อธิบายลักษณะและประเภท
ของเงินกูย้ มื ระยะเวลาครบกาหนด วงเงินกูย้ มื คงเหลือด้วย
(4.5) ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อ credit rating และอธิบายกรณี ที่มีการปรับอันดับ
ตราสารหนี้ ผูอ้ อกตราสารหนี้ หรื อผูค้ ้ าประกันการชาระหนี้ตามตราสาร แล้วแต่กรณี (ถ้ามี) ด้วย
(4.6) ความสามารถในการชาระหนี้และการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการกูย้ มื (covenant)
และภาระผูกพันที่สาคัญ และอธิบายปัจจัยที่จะทาให้หรื อคาดว่าจะทาให้ไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไข
การกูย้ มื เงินได้ ในกรณี ที่บริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อยไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการกูย้ มื เงินดังกล่าว
ให้ระบุผลกระทบและการดาเนินการเพื่อให้เป็ นไปตามเงื่อนไขดังกล่าว หากเงื่อนไขการกูย้ ืมมีผลกระทบต่อ
การจ่ายเงินปันผล ให้ระบุดว้ ย

- 145 (5) ภาระผูกพันด้านหนี้สิน (Contractual Obligations) และการบริ หารจัดการภาระนอกงบดุล
(Off-Balance Sheet Arrangements)
เป็ นการอธิ บายเพื่อให้ผลู ้ งทุนเข้าใจภาระผูกพันหรื อหนี้สินที่เกิดขึ้นแล้วและจะครบกาหนด
ในแต่ละช่วงเวลาในอนาคต โดยอาจแสดงกลุ่มภาระผูกพันด้านหนี้สิน (Contractual Obligations) ในรู ปตาราง
และอธิบายลักษณะภาระผูกพันต่าง ๆ ซึ่งเป็ นไปตามความเหมาะสมของแต่ละธุรกิจ
ภาระข้อผูกพัน*

รวม
น้อยกว่า 1 ปี

ระยะเวลาการชาระ
1-3 ปี
3-5 ปี

มากกว่า 5 ปี

ภาระผูกพันด้านหนี้สินระยะยาว
ภาระผูกพันด้านสัญญาเช่าทางการเงิน
ภาระผูกพันด้านสัญญาเช่าดาเนินการ
ภาระผูกพันด้านการซื้อ
ภาระผูกพันด้านหนี้สินอืน่ ๆ
รวม

* ในการเปิ ดเผยอาจจัดกลุ่มและแยกตามประเภทและระยะเวลา และหากงบการเงินมีการเปิ ดเผยข้อมูล
ดังกล่าวโดยครบถ้วนแล้ว ก็ไม่จาเป็ นต้องเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวในส่ วนนี้ อีก
(6) ปัจจัยหรื อเหตุการณ์ที่จะมีผลต่อฐานะการเงินหรื อการดาเนินงานในอนาคต
(forward looking)
- ให้อธิบายปัจจัยภายนอกหรื อปัจจัยภายใน และเหตุการณ์ที่จะมีผลต่อฐานะการเงินหรื อการ
ดาเนินงานในอนาคต (forward looking)
- ในกรณี ที่บริ ษทั มีโครงการหรื อการวิจยั พัฒนาที่จะกระทบต่อผลการดาเนินงานและ
ฐานะการเงินในอนาคตอันใกล้ (ประมาณ 1 ปี ) ให้บริ ษทั อธิบายรายละเอียดของโครงการหรื อการวิจยั
และพัฒนาดังกล่าว เช่น ลักษณะโครงการ ผลิตภัณฑ์ใหม่ หรื อการปรับปรุ งผลิตภัณฑ์เดิม ความคืบหน้า
ผลกระทบที่อาจมีต่อผลการดาเนินงานและฐานะการเงิน อัตราผลตอบแทนที่บริ ษทั คาดว่าจะได้รับจากการ
ลงทุนในโครงการ เป็ นต้น ทั้งนี้ เพื่อป้องกันความสับสนของผูล้ งทุน โครงการที่จะเปิ ดเผยควรมีความแน่นอน
ในระดับหนึ่ งก่อน ไม่ใช่เป็ นโครงการที่กล่าวอ้างลอย ๆ (เช่น มีการตกลงทาบันทึกความเข้าใจในการร่ วมลงทุน
กับผูร้ ่ วมทุน)
2.3 ให้ วิเคราะห์ และเปิ ดเผยข้ อมูลดังต่ อไปนีด้ ้ วย
(1) กรณี เคยเปิ ดเผยเป้าหมายการดาเนินธุรกิจ
ในกรณี ที่บริ ษัทเคยเปิ ดเผยเป้าหมายการดาเนินธุรกิจภายในระยะเวลา 3-5 ปี ข้ างหน้ าไว้ กับ
ผู้ถือหุ้น หรื อในแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรั พย์ และแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี
ให้ วิเคราะห์ ผลการดาเนินธุรกิจว่ าเป็ นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ หรื อไม่ ทั้งด้ านประสิ ทธิ ผลของการปฏิบัติ
ตามแผน และระยะเวลาที่ใช้ ในกรณี ที่ผลการดาเนินธุรกิจแตกต่ างจากแผนที่กาหนดไม่ ว่าเป็ นเชิ งบวกหรื อ
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ความแตกต่ างนั้นไม่ อาจแก้ ไขให้ หมดไปได้ ภายในระยะเวลาของแผน ให้ อธิ บายแนวทางการปรั บแผนการ
ดาเนินธุรกิจในอนาคต
(2) กรณี เปิ ดเผยผลการดาเนินงานและฐานะการเงินเปรี ยบเทียบกับประมาณการ
ในกรณี ที่บริ ษัทเคยแสดงประมาณการผลการดาเนินงานและฐานะการเงินไว้ ใน
แบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรั พย์ และแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี ให้ อธิ บายผลการ
ปฏิบัติตามประมาณการดังกล่ าวด้ วย และหากผลการดาเนินงานที่เกิดขึน้ จริ งแตกต่ างจากประมาณการเกินกว่ า
ร้ อยละ 20 ของตัวเลขตามประมาณการในเรื่ องรายได้ หรื อกาไรสุทธิ ที่เกิดจากการดาเนินงานตามปกติ ให้ บริ ษัท
อธิ บายสาเหตุของความแตกต่ างดังกล่ าว และกรณี เป็ นบริ ษัทที่เปิ ดเผยในแบบแสดงรายการข้ อมูลเสนอขาย
หลักทรั พย์ ในปี ที่ผ่านมา ให้ ระบุคาชีแ้ จงของบริ ษัทและที่ปรึ กษาทางการเงินในการเสนอขายหลักทรั พย์
ดังกล่ าวต่ อเหตุการณ์ นตี ้ ามที่เคยแจ้ งต่ อสานักงานและประชาชนด้ วย
(3) กรณี มีโครงการใหม่ ขนาดใหญ่ ที่ยงั ไม่ ก่อให้ เกิดรายได้ ภายในงวดปี
หากมีโครงการใหม่ ที่อยู่ระหว่ างดาเนินการและยังไม่ ก่อให้ เกิดรายได้ ควรอธิ บายข้ อมูล
โครงการ เช่ น ระยะเวลาที่คาดว่ าจะแล้ วเสร็ จ ความคืบหน้ าของการดาเนินโครงการ ต้ นทุนโครงการ
cost overrun (ถ้ ามี) ผลการปฏิบัติตามแผนงาน หากการดาเนิ นโครงการไม่ เป็ นไปตามแผนที่กาหนดไว้
หรื อมี cost overrun เกิดขึน้ ควรเปิ ดเผยถึงผลกระทบต่ อการดาเนินงานและมาตรการในการดาเนินการ
เพื่อให้ บรรลุแผนงาน/เป้าหมายที่กาหนดไว้ ด้วย
(4) กรณี มีการจัดทางบการเงินโดยใช้ สกุลเงินต่ างประเทศ ควรเปิ ดเผยอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้
ในการแปลงค่ าเงินในงบการเงิน ข้ อมูลอัตราแลกเปลี่ยน ณ สิ ้นงวดปี บัญชี ย้ อนหลัง 3 ปี
(5) หากมีรายการที่ไม่ ได้ เกิดขึน้ เป็ นประจา (non-recurring items) ควรอธิ บายลักษณะและ
ผลจากการเกิดรายการดังกล่ าวด้ วย เช่ น รายการขายสิ นทรั พย์สาคัญของบริ ษัทเพื่อจัดตั้งกองทุนรวม
อสังหาริ มทรั พย์ หรื อกองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐาน เป็ นต้ น
(6) สาเหตุหรื อการดาเนินการกรณี ผ้ สู อบบัญชีแสดงความเห็นแบบ มีเงื่อนไข/ไม่ แสดงความเห็น/
มีข้อสังเกตที่สาคัญ
3. ข้ อมูลที่เปิ ดเผยสาหรับบริษัทที่ประกอบธุรกิจที่มีลักษณะเฉพาะ
3.1 กรณีเป็ นบริษัทที่ประกอบธุรกิจที่มีลักษณะเฉพาะ
กรณี บริ ษัทประกอบธุรกิจเฉพาะ เช่ น ธนาคารพาณิ ชย์ บริ ษัทเงินทุน บริ ษัทหลักทรั พย์ ลีสซิ่ ง
แฟคตอริ่ ง เช่ าซื ้อ ขายสิ นค้ าชาระ บริ ษัทประกันภัยหรื อประกันชีวิต ให้ วิเคราะห์ เพิ่มเติมอย่ างน้ อย ในเรื่ อง
ดังต่ อไปนี ้

- 147 (1) คุณภาพของสิ นทรั พย์
ก. การให้ ก้ ยู ืม วิเคราะห์ การกระจุกตัวของการให้ ก้ ยู ืมว่ าอยู่ที่อุตสาหกรรมใดหรื อลูกค้ า
รายใด สอดคล้ องกับนโยบายของบริ ษัทหรื อไม่ รวมทั้งแสดงรายละเอียดของมูลหนีท้ ี่หยุดรั บรู้ รายได้ ตาม
เกณฑ์ ที่หน่ วยงานกากับดูแลกาหนด เงื่อนไขในการหยุดรั บรู้ รายได้ การบังคับหลักประกันอายุลูกหนี ้
การตั้งสารองค่ าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญเปรี ยบเทียบระหว่ างนโยบายของบริ ษัทกับเกณฑ์ ที่หน่ วยงานกากับดูแล
กาหนด และวิเคราะห์ ความเพียงพอของค่ าเผื่อดังกล่ าว
ข. เงินลงทุนในหลักทรั พย์ วิเคราะห์ การกระจุกตัวเองของการลงทุนในบริ ษัทใดบริ ษัทหนึ่ง
และผลตอบแทนจากการลงทุนอยู่ในระดับที่คาดหวังหรื อไม่ ถ้ าไม่ เป็ นเพราะสาเหตุใด รวมทั้งแสดงมูลค่ า
เงินลงทุนแยกตามหลักทรั พย์ แต่ ละประเภท (เช่ น หลักทรั พย์ รัฐบาลและที่รัฐบาลคา้ ประกัน หลักทรั พย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ และหลักทรั พย์ อื่น) การตั้งสารองค่ าเผื่อการลดค่ าของเงินลงทุน และวิเคราะห์
ความเพียงพอของค่ าเผื่อดังกล่ าว
(2) ความสัมพันธ์ ของแหล่ งที่มาของเงินทุนกับแหล่ งใช้ ไปของเงินทุน
ก. ให้ แสดงแหล่ งที่มาและใช้ ไปของเงินทุนในแต่ ละช่ วงเวลา โดยแยกตามประเภทของ
แหล่ งที่มาหรื อใช้ ไปของเงินทุน
ข. วิเคราะห์ โอกาสที่บริ ษัทเกิดปั ญหาจากความไม่ สัมพันธ์ กันของแหล่ งที่มา
ผลการดาเนินงานและฐานะการเงินของบริ ษัท
ค. วิเคราะห์ ผลต่ างของดอกเบีย้ หรื ออัตราดอกเบีย้ (interest spread) ในกรณี ที่ผลต่ าง
ดังกล่ าวมีแนวโน้ มลดลง ให้ อธิ บายสาเหตุและผลกระทบที่อาจเกิดขึน้
(3) การดารงอัตราส่ วนต่ างๆตามข้ อกาหนดของหน่ วยงานกากับดูแล และอัตราส่ วนที่สาคัญซึ่ ง
เป็ นลักษณะเฉพาะของอุตสาหกรรม
ให้ แสดงอัตราส่ วนต่ างๆที่บริ ษัทต้ องดารงไว้ ตามข้ อกาหนดของหน่ วยงานกากับดูแลหรื อ
มีมาตรฐานสากลกาหนดไว้ เช่ น อัตราเงินกองทุนต่ อสิ นทรั พย์ เสี่ยง (สถาบันการเงิน) อัตราส่ วนเงินกองทุน
สภาพคล่ องสุทธิ (ธุรกิจหลักทรั พย์ ) อัตราเงินกองทุนต่ อดอกเบีย้ ประกันภัย (ประกันชีวิต) สุทธิ (ธุรกิจ
ประกันภัยและประกันชีวิต) ในกรณี ที่อัตราส่ วนดังกล่ าวเท่ ากับหรื อตา่ กว่ าหรื อคาดว่ าจะเท่ ากับหรื อตา่ กว่ า
อัตราส่ วนที่หน่ วยงานกากับดูแลหรื อมาตรฐานสากลกาหนด ให้ อธิ บายแนวทางแก้ ไขปั ญหาดังกล่ าว
นอกจากนี ้ ให้ อธิ บายและอธิ บายและวิเคราะห์ อัตราส่ วนหรื อข้ อมูลบางประเภทซึ่ งเป็ น
ลักษณะเฉพาะของอุตสาหกรรม และมีความสาคัญต่ อการประเมินประสิ ทธิ ภาพของการดาเนินธุรกิจ
เช่ น อัตราความเสียหาย (Loss ratio) ของธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต เป็ นต้ น
3.2 กรณีบริษัทประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ให้ วิเคราะห์ รายละเอียดการชาระเงินโครงการอย่ างน้ อยตามตารางต่ อไปนี ้
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ชื่ อโครงการ

มูลค่ าที่ขายแล้ ว
(ล้ านบาท)
(1)

ชื่ อโครงการ

เงินที่กาหนดชาระสะสม
(2)
ล้ านบาท

ร้ อยละของ
มูลค่ าที่ขายแล้ ว

เงินที่ชาระแล้ วสะสม
(3)
ล้ านบาท

ร้ อยละของเงิน
ที่กาหนด
ชาระสะสม

เงินที่ค้างชาระ
(2) - (3)
ล้ านบาท

คงเหลือจานวนที่ยังไม่ ถึงกาหนชาระ
(1) - (2)

ร้ อยละของเงิน
ที่กาหนด
ชาระสะสม

(2) รายละเอียดค้ างชาระสะสม ณ วันที่ .............................................
เงินค้ างชาระสะสม
ค้ างชาระ 1-3 เดือน
ค้ างชาระ 3-6 เดือน
จานวนราย

บาท

จานวนราย

บาท

จานวนราย

บาท

ล้ านบาท

ร้ อยละของ
มูลค่ าที่ขายแล้ ว

ค้ างชาระ 6 เดือนขึน้ ไป
จานวนราย

บาท

หมายเหตุ ในกรณี ที่ตัวเลขแสดงมูลค่ าการลงทุน การขาย หรื อการชาระเงิน ตามตารางต่ าง ๆข้ างต้ น เป็ นตัวเลข ณ วันที่ภายหลังวันสิ ้นสุดตามงบการเงิ นตรวจสอบล่ าสุด บริ ษัทต้ อง
จัดให้ มีบุคคลที่สาม (ผู้ตรวจสอบบัญชีหรื อที่ปรึ กษาทางการเงิน) ตรวจสอบความถูกต้ องของข้ อมูลที่เกิดขึน้ ภายหลังงบตรวจสอบล่ าสุด ในลักษณะ special audit เพื่อยืนยันมูลค่ า
การลงทุน การขาย หรื อการชาระเงินของแต่ ละโครงการ และยืนยันว่ าคู่สัญญาที่เกิดจากการลงทุน หรื อการขายข้ างต้ นมีตัวตน ในกรณี ที่มีการขายให้ แก่ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง
บริ ษัทต้ องจัดให้ มีบุคคลที่สามตรวจสอบทุกรายการที่เกิดขึน้ ภายหลังวันสิ ้นสุดตามงบการเงินตรวจสอบล่ าสุด และให้ ระบุชื่อผู้ซื้อ ความเกี่ยวข้ อง ชื่ อโครงการ จานวนหน่ วย ราคาขาย
(เปรี ยบเทียบกับราคาที่บริ ษัทขายให้ แก่ ลูกค้ าทั่วไป) ระยะเวลาที่ซื้อและเงื่อนไขพิเศษอื่ น ๆ ที่แตกต่ างจากลูกค้ าทั่วไป (ถ้ ามี)
ทั้งนี ้ ให้ ระบุถึงวิธีการที่ใช้ ในการตรวจสอบให้ ชัดเจน โดยในกรณี ที่ที่ปรึ กษาทางการเงินเป็ นผู้ตรวจสอบ ให้ วิธีการตรวจสอบเป็ นไปตามที่กาหนดโดยสมาคมบริ ษัท
หลักทรั พย์ (ถ้ ามี) และในกรณี ที่ผ้ สู อบบัญชีเป็ นผู้ตรวจสอบ ให้ แนบหนังสื อยืนยันการตรวจสอบ

อัตรำส่ วนทำงกำรเงิน
กลุ่มอุตสำหกรรมและบริกำร
อัตรำส่ วนสภำพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)
อัตราส่วนสภาพคล่อง
= สิ นทรัพย์หมุนเวียนรวม / หนี้หมุนเวียนรวม
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว
= (เงินสดและเงินฝากธนาคาร + หลักทรัพย์ในความต้องการ
ของตลาด + ลูกหนี้การค้าและตัว๋ เงินรับ) / หนี้สินหมุนเวียนรวม
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
= กระแสเงินสดจากการดาเนินงาน / หนี้สินหมุนเวียน (เฉลี่ย)
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า
= รายได้จากการขายสุ ทธิ / (ลูกหนี้การค้าก่อนหนี้สงสัยจะสู ญ +
ตัว๋ เงินรับ การค้า) (เฉลี่ย)
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย
= 365 / อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า
อัตราส่วนหมุนเวียนสิ นค้าสาเร็ จรู ป
= ต้นทุนขาย / สิ นค้าสาเร็ จรู ป (เฉลี่ย)
ระยะเวลาขายสิ นค้าสาเร็ จรู ปเฉลี่ย
= 365 / อัตราส่วนหมุนเวียนสิ นค้าสาเร็ จรู ป
อัตราส่วนหมุนเวียนสิ นค้าคงเหลือ
= ต้นทุนขาย / สิ นค้าคงเหลือ (เฉลี่ย)
ระยะเวลาขายสิ นค้าเฉลี่ย
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้
ระยะเวลาชาระหนี้
วงจรเงินสด (Cash Cycle)

=
=
=
=

365 / อัตราส่วนหมุนเวียนสิ นค้าคงเหลือ
ซื้อหรื อต้นทุนขาย / (เจ้าหนี้การค้า + ตัว๋ เงินจ่ายการค้า ) (เฉลี่ย)
365 / อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย + ระยะเวลาขายสิ นค้าเฉลี่ย - ระยะเวลา
ชาระหนี้

(เท่า)
(เท่า)
(เท่า)
(เท่า)
(วัน)
(เท่า)
(วัน)
(เท่า)
(วัน)
(เท่า)
(วัน)
(วัน)

อัตรำส่ วนแสดงควำมสำมำรถในกำรหำกำไร (PROFITABILITY RATIO)
อัตรากาไรขั้นต้น
อัตรากาไรจากการดาเนินงาน
อัตราส่วนรายได้อื่นต่อรายได้รวม
อัตราส่วนเงินสดต่อการทากาไร
อัตรากาไรสุ ทธิ
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุ้น

=
=
=
=
=
=

กาไรขั้นต้น / รายได้จากการขายสุ ทธิ
กาไรจากการดาเนินงาน / รายได้จากการขายสุ ทธิ
กาไรที่ไม่ได้จากการดาเนินงาน / รายได้รวม
กระแสเงินสดจากการดาเนินงาน / กาไรจากการดาเนินงาน
กาไรสุ ทธิ / รายได้รวม
กาไรสุ ทธิ / ส่วนของผูถ้ ือหุ้น (เฉลี่ย)

ทั้งนี้ บริ ษทั อาจพิจารณาเปิ ดเผยอัตราส่วนทางการเงินอื่น ๆ เพิม่ เติม รวมถึงในกรณี ที่บริ ษทั ต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของ
สัญญาการกูย้ ืมเงินหรื อการออกหุน้ กูใ้ นเรื่ องการดารงอัตราส่ วนทางการเงิน บริ ษทั อาจพิจารณาเปิ ดเผยอัตราส่วน
ทางการเงินดังกล่าว เพื่อเป็ นข้อมูลให้ผลู ้ งทุนทัว่ ไปและผูถ้ ือหลักทรัพย์ของบริ ษทั ด้วยก็ได้ โดยให้ระบุที่มาและวิธีการ
คานวณประกอบด้วย

(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)

150

อัตรำส่ วนแสดงประสิทธิภำพในกำรดำเนินงำน (EFFICIENCY RATIO)
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ถาวร
อัตราการหมุนของสิ นทรัพย์

= กาไรสุ ทธิ / สิ นทรัพย์รวม (เฉลี่ย)
= (กาไรสุ ทธิ + ค่าเสื่ อมราคา) / สิ นทรัพย์ถาวรสุ ทธิ (เฉลี่ย)
= รายได้รวม / สิ นทรัพย์รวม (เฉลี่ย)

(%)
(%)
(เท่า)

อัตรำส่ วนวิเครำะห์ นโยบำยทำงกำรเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุ้น
อัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบี้ย
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อกาไรก่อน
ดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่ อมราคา
และค่าตัดจาหน่าย (interest bearing
debt to EBITDA ratio)
อัตราส่วนความสามารถชาระภาระ
ผูกพัน
อัตราการจ่ายเงินปันผล

= หนี้สินรวม / ส่วนของผูถ้ ือหุ้น
= กาไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจาหน่าย /
ดอกเบี้ยจ่าย
หนี้สินทั้งหมดที่มีภาระดอกเบี้ย / กาไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่า
เสื่ อมราคา และค่าตัดจาหน่าย

(เท่า)
(เท่า)

= กาไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย/
หนี้สินระยะสั้นที่มีภาระดอกเบี้ย + หนี้สินระยะยาวที่มีภาระ
ดอกเบี้ยที่ครบกาหนด ภายใน 1 ปี
= เงินปันผล / กาไรสุ ทธิ

(เท่า)

(เท่า)

(%)
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กลุ่มธนำคำร บริษัทเงินทุน ธุรกิจให้ สินเชื่ อที่ไม่ ใช่ สถำบันกำรเงิน และกลุ่มบริษัทบริหำรสิ นทรัพย์
อัตรำส่ วนสภำพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)
อัตราส่วนสิ นทรัพย์สภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด

= (เงินสด+การให้กยู้ ืมระหว่างธนาคาร+การลงทุนในหลักทรัพย์) /
(เงินฝากรวม(รวมตัว๋ แลกเงิน)+การกูย้ ืมระหว่างธนาคาร)
= สิ นทรัพย์หมุนเวียนรวม / หนี้หมุนเวียนรวม
= กระแสเงินสดจากการดาเนินงาน / หนี้สินหมุนเวียน (เฉลี่ย)

(%)
(เท่า)
(เท่า)

อัตรำส่ วนแสดงควำมสำมำรถในกำรหำกำไร (PROFITABILITY RATIO)
อัตรากาไรสุ ทธิ
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุ้น
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน
ผลตอบแทนของสิ นทรัพย์ก่อรายได้

= กาไรสุ ทธิ / รายได้รวม
= กาไรสุ ทธิ / ส่วนของผูถ้ ือหุ้น (เฉลี่ย)
= ดอกเบี้ยและเงินปันผลจากหลักทรัพย์ + กาไรจากการซื้อขาย
หลักทรัพย์ / เงินลงทุนในหลักทรัพย์ (เฉลี่ย)
= รายได้ดอกเบี้ย / สิ นทรัพย์ก่อรายได้ (เฉลี่ย)

(%)
(%)
(%)
(%)

สินทรัพย์ก่อรายได้ = เงินให้สินเชื่อ + หลักทรัพย์ซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน + การ
ให้กใู้ นตลาดกูย้ ืมระหว่างธนาคารและในตลาดการเงิน

ต้นทุนทางการเงิน
ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย

= รายจ่ายดอกเบี้ย / เงินฝาก+เงินกูร้ วม (เฉลี่ย)
= ผลตอบแทนของสิ นทรัพย์ก่อรายได้ – ต้นทุนทางการเงิน

(%)
(%)

อัตรำส่ วนแสดงประสิทธิภำพในกำรดำเนินงำน (EFFICIENCY RATIO)
อัตราส่วนรายได้ดอกเบี้ยสุ ทธิต่อ
สิ นทรัพย์
อัตราส่วนรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยต่อ
สิ นทรัพย์รวม
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์
อัตราการหมุนของสิ นทรัพย์

= รายได้ดอกเบี้ยสุ ทธิ / สิ นทรัพย์รวม (เฉลี่ย)

(%)

= รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยสุทธิ / สิ นทรัพย์รวม (เฉลี่ย)

(%)

= กาไรสุ ทธิ / สิ นทรัพย์รวม (เฉลี่ย)
= รายได้รวม / สิ นทรัพย์รวม (เฉลี่ย)

(%)
(%)

อัตรำส่ วนวิเครำะห์ นโยบำยทำงกำรเงิน (FINANCIAL RATIO)
อัตราหนี้สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุ้น
อัตราส่วนเงินให้กตู้ ่อเงินกูย้ ืม
อัตราส่วนเงินให้กตู้ ่อเงินฝาก
(เฉพาะกรณี ที่มีการรับฝากเงิน)
อัตราส่วนเงินฝากต่อหนี้สินรวม
อัตราการจ่ายเงินปันผล

= หนี้สินรวม / ส่วนของผูถ้ ือหุ้น (เฉลี่ย)
= เงินให้กยู้ ืม / เงินฝาก + หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม + เงินกูย้ ืม
= เงินให้กยู้ ืม / เงินฝาก

(เท่า)
(%)
(%)

= เงินฝาก / หนี้สินรวม
= เงินปันผล / กาไรสุ ทธิ

(%)
(%)

อัตรำส่ วนคุณภำพสิ นทรัพย์ (ASSET QUALITY RATIO)
อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญต่อ
สิ นเชื่อไม่ก่อให้เกิดรายได้
อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญต่อ
สิ นเชื่อรวม

= ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ / สิ นเชื่อไม่ก่อให้เกิดรายได้

(%)

= ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ / เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ

(%)
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อัตราส่วนหนี้สูญต่อสิ นเชื่อรวม
= หนี้สูญ / เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ
อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อที่หยุดรับรู ้
= สิ นเชื่อที่จดั ชั้นที่หยุดรับรู ้รายได้ / เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ย
รายได้ต่อสิ นเชื่อรวม
ค้างรับ
อัตราส่วนดอกเบี้ยค้างรับต่อสิ นเชื่อ = ดอกเบี้ยค้างรับ / เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ
รวม
* เงินกองทุนต่อสิ นทรัพย์เสี่ ยง (คานวณตามเกณฑ์ ธปท. เฉพาะกรณี สถาบันการเงิน)

(%)
(%)
(%)
(%)
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กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์
อัตรำส่ วนสภำพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)
อัตราส่วนสภาพคล่อง

= ( สิ นทรัพย์หมุนเวียนรวม / หนี้สินหมุนเวียนรวม

(%)

อัตรำส่ วนแสดงควำมสำมำรถในกำรหำกำไร (PROFITABILITY RATIO)
อัตรากาไรสุ ทธิ
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุ้น
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน

= กาไรสุ ทธิ / รายได้รวม
= กาไรสุ ทธิ / ส่วนของผูถ้ ือหุ้น (เฉลี่ย)
= ดอกเบี้ยและเงินปันผลจากหลักทรัพย์ + กาไรจากการค้า
หลักทรัพย์ / เงินลงทุนในหลักทรัพย์ (เฉลี่ย)

(%)
(%)
(%)

อัตรำส่ วนแสดงประสิทธิภำพในกำรดำเนินงำน (EFFICIENCY RATIO)
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์
อัตราการหมุนของสิ นทรัพย์

= กาไรสุ ทธิ / สิ นทรัพย์รวม (เฉลี่ย)
= รายได้รวม / สิ นทรัพย์รวม (เฉลี่ย)

(%)
(%)

อัตรำส่ วนวิเครำะห์ นโยบำยทำงกำรเงิน (FINANCIAL RATIO)
อัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบี้ย

= กาไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจาหน่าย /
ดอกเบี้ยจ่าย
หนี้สินทั้งหมดที่มีภาระดอกเบี้ย / กาไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่า
เสื่ อมราคา และค่าตัดจาหน่าย

(เท่า)

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อกาไรก่อน
ดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่ อมราคา
และค่าตัดจาหน่าย (interest bearing debt
to EBITDA ratio)
อัตราส่วนความสามารถชาระภาระผูกพัน = กาไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย/
หนี้สินระยะสั้นที่มีภาระดอกเบี้ย + หนี้สินระยะยาวที่มีภาระ
ดอกเบี้ยที่ครบกาหนด ภายใน 1 ปี
อัตราส่วนสิ นทรัพย์ก่อรายได้ต่อเงินกู้
= เงินให้กยู้ ืมเมื่อทวงถาม + เงินลงทุนในหลักทรัพย์ + ลูกหนี้
ธุรกิจหลักทรัพย์ / เงินกูย้ ืม

(เท่า)

อัตราส่วนสิ นทรัพย์ก่อรายได้
ต่อสิ นทรัพย์รวม

= เงินให้กยู้ มื เมื่อทวงถาม + เงินลงทุนในหลักทรัพย์
+ ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ / สิ นทรัพย์รวม

(%)

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผูถ้ ือหุน้
อัตราการจ่ายเงินปันผล

= หนี้สิน / ส่วนของผูถ้ ือหุน้
= เงินปันผล / กาไรสุ ทธิ

(เท่า)
(%)

(เท่า)

(เท่า)

อัตรำส่ วนคุณภำพสิ นทรัพย์ (ASSET QUALITY RATIO)
อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญต่อ
สิ นเชื่อไม่ก่อให้เกิดรายได้

= ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ / สิ นเชื่อไม่ก่อให้เกิดรายได้

(%)
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อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญต่อ
สิ นเชื่อรวม

= ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ / เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ

อัตราส่วนหนี้สูญต่อสิ นเชื่อรวม
= หนี้สูญ / เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ
อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อที่หยุดรับรู ้รายได้ = สิ นเชื่อที่จดั ชั้นที่หยุดรับรู ้รายได้ / เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ย
ต่อสิ นเชื่อรวม
ค้างรับ

(%)
(%)
(%)

อัตรำส่ วนอื่น ๆ
อัตราส่วนเงินลงทุนในหลักทรัพย์
= เงินลงทุนในหลักทรัพย์ / สิ นทรัพย์รวม
ต่อสิ นทรัพย์
*..เงินกองทุนสภาพคล่องสุ ทธิ (คานวณตามเกณฑ์สานักงาน)

(%)
(%)
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กลุ่มประกันภัย
อัตรำส่ วนสภำพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)
อัตราส่ วนสภาพคล่อง

= (เงินสด + เงินฝาก + เงินลงทุนที่ไม่ติดภาระจานอง) / หนี้สิน

(เท่า)

จากสัญญาประกันภัย

อัตราหมุนเวียนเบี้ยประกันค้างรับ

= 365 x เบี้ยประกันค้างรับ (เฉลี่ย) / เบี้ยประกันภัยรับ

(วัน)

อัตรำส่ วนแสดงควำมสำมำรถในกำรทำกำไร (PROFITABILITY RATIO)
อัตรากาไรขั้นต้น
RETENTION RATE
อัตราการจ่ายค่าสิ นไหมทดแทน
อัตราส่ วนค่าใช้จ่ายในการรับประกัน

=
=
=
=

อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน

=

อัตราเบี้ยประกันรับสุ ทธิ
อัตรากาไรสุ ทธิ
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุ ้น

=
=
=

กาไรจากการรับประกันภัย / เบี้ยประกันภัยรับสุ ทธิ
เบี้ยประกันภัยรับสุ ทธิ / เบี้ยประกันภัยรับที่ถือเป็ นรายได้
ค่าสิ นไหมทดแทน / เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็ นรายได้
ค่าจ้างและบาเหน็จ + ค่าใช้จ่ายอื่นในการรับประกันภัย
+ ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน / เบี้ยประกันภัยรับที่ถือเป็ น
รายได้
รายได้จากการลงทุน / เงินสดและเงินฝากธนาคาร
+ เงินทุนระยะสั้น + เงินทุนและเงินให้กยู้ มื
เบี้ยประกันภัยรับสุ ทธิ / ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ (เฉลี่ย)
กาไรสุ ทธิ / รายได้รวม
กาไรสุ ทธิ / ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ (เฉลี่ย)

(%)
(%)
(%)
(%)

(%)
(เท่า)
(%)
(%)

อัตรำส่ วนแสดงประสิทธิภำพในกำรดำเนินงำน (EFFICIENCY RATIO)
อัตราผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์
อัตราการหมุนของสิ นทรัพย์

= กาไรสุ ทธิ / สิ นทรัพย์รวม (เฉลี่ย)
= รายได้รวม / สิ นทรัพย์รวม (เฉลี่ย)

(%)
(เท่า)

อัตรำส่ วนวิเครำะห์ นโยบำยทำงกำรเงิน (FINANCIAL RATIO)
อัตราส่ วนหนี้สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
POLICY LIABILITY TO
CAPITAL FUND
อัตราส่ วนเงินสารองต่อส่ วนของ
ผูถ้ ือหุน้
อัตราส่ วนเงินสารองต่อสิ นทรัพย์
อัตราการจ่ายเงินปันผล

= หนี้สินรวม / ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
= ค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่าย + เงินสารองเพื่อการเสี่ ยงภัย
/ ส่ วนของผูถ้ ือหุน้
= เงินสารองเพื่อการเสี่ ยงภัยหรื อประกันชีวิต / ส่ วนของ
ผูถ้ ือหุน้
= เงินสารองเพื่อการเสี่ ยงภัย / สินทรัพย์รวม
= เงินปั นผล / กาไรสุ ทธิ

*.อัตราส่วนเงินกองทุนต่อเงินทุนที่ตอ้ งดารงตามกฎหมาย (CAR Ratio)

(เท่า)
(เท่า)
(เท่า)
(%)
(%)
(%)
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กลุ่มประกันชีวิต
อัตรำส่ วนสภำพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)
อัตราส่ วนสภาพคล่อง

= (เงินสด + เงินฝาก + เงินลงทุนที่ไม่ติดภาระจานอง) / หนี้สิน

(เท่า)

จากสัญญาประกันภัย

อัตราหมุนเวียนเบี้ยประกันค้างรับ

= 365 x เบี้ยประกันค้างรับ (เฉลี่ย) / เบี้ยประกันรับ

(วัน)

อัตรำส่ วนแสดงควำมสำมำรถในกำรหำกำไร (PROFITABILITY RATIO)
อัตรากาไรขั้นต้น
= กาไรจากการรับประกัน / เบี้ยประกันรับสุ ทธิ
อัตราส่ วนค่าใช้จ่ายในการรับประกัน = ค่าจ้างและบาเหน็จ + ค่าใช้จ่ายอื่นในการรับประกัน
+ ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน / เบี้ยประกันรับ
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน
= รายได้จากการลงทุน / เงินสดและเงินฝากธนาคาร
+ เงินลงทุนระยะสั้น + เงินลงทุนและเงินให้กยู้ มื
อัตราเบี้ยประกันรับสุ ทธิ
= เบี้ยประกันรับสุ ทธิ / ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ (เฉลี่ย)
อัตรากาไรสุ ทธิ
= กาไรสุ ทธิ / รายได้สุทธิ
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุ ้น
= กาไรสุ ทธิ / ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ (เฉลี่ย)

(%)
(%)
(%)
(เท่า)
(%)
(%)

อัตรำส่ วนแสดงประสิทธิภำพในกำรดำเนินงำน (EFFICIENCY RATIO)
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์

= กาไรสุ ทธิ / สิ นทรัพย์รวม (เฉลี่ย)

อัตราส่วนสิ นทรัพย์ลงทุนต่อสารอง
ประกันภัย

สิ นทรัพย์ลงทุน * 100 / เงินสารองประกันภัย

(%)
(%)

อัตราส่ วนเงินสารองต่อส่ วนของ
ผูถ้ ือหุน้

= รายได้รวม / สิ นทรัพย์รวม (เฉลี่ย)

(เท่า)

อัตรำส่ วนวิเครำะห์ นโยบำยทำงกำรเงิน (FINANCIAL RATIO)
อัตราส่ วนหนี้สินต่อส่ วนผูถ้ ือหุน้
อัตราส่ วนเงินสารองต่อส่ วนของ
ผูถ้ ือหุน้
อัตราส่ วนเงินสารองต่อสิ นทรัพย์
อัตราการจ่ายเงินปันผล

= หนี้สินรวม / ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
= สารองเงินประกันชีวิต / ส่ วนของผูถ้ ือหุน้

(เท่า)
(เท่า)

= สารองเงินประกันชีวิต / สิ นทรัพย์รวม
= เงินปั นผล / กาไรสุ ทธิ

(เท่า)
(%)

*.อัตราส่วนเงินกองทุนต่อเงินทุนที่ตอ้ งดารงตามกฎหมาย (CAR Ratio)

(%)
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แบบสอบทำนข้ อมูลที่เปิ ดเผยใน MD&A (“Checklist MD&A”)
แบบสอบทำนข้ อมูลที่เปิ ดเผยใน MD&A สำหรับแบบ 56-1 ประจำปี ................
บริษัท............................................................................................... ตัวย่อ..................................
กำรเปิ ดเผยของบริษัท อธิบำยสำเหตุ/กำรแก้ไข
หัวข้ อ
มี
ไม่ มี
ใช่
ไม่ ใช่
1. ภำพรวม
(1) สรุ ปภาพรวมการดาเนินงานและปั จจัยที่ทาให้ มีการเปลี่ยนแปลงสาคัญ
(2) อธิ บายภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่มีผลต่ อการดาเนินงาน
(3) เชื่ อมโยงกับนโยบาย กลยุทธ์ หรื อการเลือกตัดสิ นใจทางธุรกิจ และ
วิเคราะห์ ว่าเป็ นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ หรื อไม่ และอธิ บายสาเหตุที่เกิด
ความแตกต่ าง (ถ้ ามี)
(4) อธิ บายแยกตามสายผลิตภัณฑ์ หรื อกลุ่มธุรกิจสาคัญ (ถ้ ามีหลายกลุ่ม)
(5) อธิ บายเทียบกับประมาณการ หรื อที่เคยเปิ ดผยไว้ (ถ้ ามี)
(6) อธิ บายสาเหตุหรื อการดาเนินการ กรณี ผ้ ูสอบบัญชีแสดงความเห็น
แบบมีเงื่อนไข /ไม่ แสดงความเห็น /มีข้อสังเกตที่สาคัญ
(7) อธิ บายการเลือกหรื อการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
(8) อธิ บายถึงรายการที่ไม่ ได้ เกิดขึน้ เป็ นประจา (non-recurring items)
2. ผลกำรดำเนินงำน และควำมสำมำรถในกำรทำกำไร
(1) อธิ บายสถานะและการเปลี่ยนแปลงที่มนี ัยสาคัญ โดยใช้ ตัวเลขที่
แสดงผลการดาเนินงานสาคัญ (key performance indicator เช่ น ROE อัตรา
กาไรขั้นต้ น เป็ นต้ น) มาประกอบการอธิ บาย เทียบกับตัวเลขอ้ างอิง
(benchmark เช่ นข้ อมูลอดีต หรื อค่ าเฉลี่ยในอุตสาหกรรม) ที่เหมาะสม
(2) อธิ บายปั จจัยหรื อสาเหตุที่ชัดเจน (เช่ น กาไรเพิ่มมาจากรายได้ ใน
ผลิตภัณฑ์ A เพิ่มขึน้ เกิดจากการเพิ่มราคาขาย ส่ วนแบ่ งตลาด อัตรา
แลกเปลี่ยน ปริ มาณการขาย เป็ นต้ น)
4. ควำมสำมำรถในกำรบริหำรทรัพย์สิน
(1) คุณภาพของลูกหนี ้ การวิเคราะห์ อายุของลูกหนี ้ การตั้งสารองและ
ความเพียงพอของค่ าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ
(2) สิ นค้ าคงเหลือ และการเสื่ อมสภาพหรื อล้ าสมัย (ถ้ ามี)
(3) เงินลงทุน ค่ าความนิยม และการด้ อยค่ า (ถ้ ามี)
(4) ส่ วนประกอบสาคัญของทรั พย์ สินอื่นและสาเหตุการเปลี่ยนแปลง
5. สภำพคล่องและควำมเพียงพอของเงินทุน
(1) แหล่งที่มาและใช้ ไปของเงินทุน ความเหมาะสมของโครงสร้ างเงินทุน
(2) รายจ่ ายลงทุน อธิ บายวัตถุประสงค์ เ และแหล่ งเงินทุน
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หัวข้ อ

กำรเปิ ดเผยของบริษัท
มี
ไม่ มี

อธิบำยสำเหตุ/กำรแก้ไข
ใช่
ไม่ ใช่

(3) ความเพียงพอของสภาพคล่ อง
(4) ความสามารถในการชาระหนี ้ และการปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืม
ที่สาคัญ ความสามารถในการจัดหาแหล่ งเงินทุนเพิ่มเติม
6. ภำระผูกพันด้ ำนหนีส้ ินและกำรบริหำรจัดกำรภำระนอกงบดุล
อธิ บายการบริ หารจัดการภาระผูกพันและภาระนอกงบดุล
7. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่ อผลกำรดำเนินงำนในอนำคต
ให้ อธิ บายเหตุการณ์ และปั จจัยที่อาจมีผลต่ อการดาเนินงานหรื อ
ฐานะการเงินในอนาคตของบริ ษทั อย่ างมีนัยสาคัญ (forward looking) รวมทั้ง
การบริ หารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ อง (ถ้ ามี)
หมายเหตุ แบบประเมินตนเองนี้ จัดทาขึ้นเพื่อเป็ นเครื่ องมือช่วยในการจัดทา MD&A ให้มีขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์ต่อผูล้ งทุน และเป็ นไปตาข้อแนะนา
โดยส่วนที่เป็ นตัวอักษรปกติเป็ นส่ วนที่ตอ้ งอธิบายตามข้อกาหนดขั้นต่าของแบบ 56-1 และส่วนที่เป็ นตัวอักษรเอียงเป็ นคาอธิบาย แนวปฏิบตั ิ และ
คาแนะนา ในการจัดทา MD&A ทั้งนี้ บริ ษทั สามารถแบ่งหัวข้อย่อยเป็ นประการอื่นได้ตามความเหมาะสม
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ข้ อแนะนำกำรเปิ ดเผยข้ อมูลกำรกระจำยตัวกำรถือหุ้นของบริษัท
บริ ษัทอาจจะแสดงข้ อมูลการกระจายตัวการถือหุ้นของผู้ถือหุ้ น เพื่อให้ ผ้ ลู งทุนใช้ พิจารณา
ประกอบการลงทุน ทั้งนี ้ บริ ษัทอาจใช้ ข้อมูลที่ได้ รับจากการปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้ น เพื่อประโยชน์ และ
ความสะดวกในการจัดทาข้ อมูล
ตัวอย่ างการแสดงข้ อมูลการกระจายตัวการถือหุ้นของผู้ถือหุ้ น
จานวนหุ้นที่ถือครอง

จานวนผู้ถือหุ้ น
จานวนผู้ถือหุ้ น สัดส่ วนผู้ถือหุ้น
(%)

จานวนหุ้น
จานวนหุ้น
สัดส่ วนจานวนหุ้ น
(%)

1-999
1,000-10,000
10,000-100,000
100,000 - น้ อยกว่ า 5%
ของจานวนหุ้ นที่จาหน่ าย
แล้ ว
5% ขึน้ ไปของจานวนหุ้ น
ที่จาหน่ ายแล้ ว
รวม
100%
100%
หมายเหตุ บริ ษัทสามารถพิจารณากาหนดช่ วงของจานวนหุ้ นที่ถือครองได้ ตามความเหมาะสม ตามลักษณะ
ของแต่ ละบริ ษัท
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แบบประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยใน
แนวคิดและวัตถุประสงค์
การมีระบบการควบคุมภายในที่ดีมีความสาคัญอย่างยิง่ สาหรับบริ ษทั จดทะเบียนหรื อบริ ษทั ที่มี
ประชาชนเป็ นผูถ้ ือหุน้ โดยระบบที่ดีจะสามารถช่วยป้องกัน บริ หาร จัดการความเสี่ ยงหรื อความเสี ยหาย
ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับบริ ษทั และผูท้ ี่มีส่วนได้เสี ยได้เป็ นอย่างดี ดังนั้น จึงเป็ นหน้าที่ของคณะกรรมการ
บริ ษทั ที่จะต้องดาเนิ นการให้มนั่ ใจว่า บริ ษทั มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม และเพียงพอในการดูแล
การดาเนินงานให้เป็ นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมาย ข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ สามารถป้องกันทรัพย์สิน จากการทุจริ ต เสี ยหาย รวมทั้งมีการจัดทาบัญชี รายงานที่
ถูกต้องน่าเชื่อถือ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับความร่ วมมือ
เป็ นอย่างดีจากไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส ประเทศไทย (PwC Thailand) ในการพัฒนาแบบประเมิน
ความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน (“แบบประเมิน”) ฉบับนี้ข้ นึ เพื่อเป็ นเครื่ องมือช่วยให้บริ ษทั ใช้เป็ น
แนวทางในการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ด้วยตนเอง
แบบประเมินนี้ ได้จดั ทาตามแนวคิดของ COSO27 (The Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission) ที่ได้ปรับปรุ ง framework ใหม่ เมื่อเดือนพฤษภาคม 2556
และนามาปรับให้เข้าใจง่ายขึ้น รวมทั้งเหมาะสมกับบริ ษทั จดทะเบียนไทย ซึ่งคาถามหลักยังแบ่งออกเป็ น
5 ส่วนเช่นเดียวกับแนวทางของ COSO เดิม แต่ได้ขยายความแต่ละส่วนออกเป็ นหลักการย่อยรวม 17
หลักการ เพื่อให้เข้าใจและเห็นภาพของแต่ละส่ วนได้ชดั เจนยิง่ ขึ้น
กำรนำไปใช้
บริ ษทั ควรใช้แบบประเมินนี้เป็ นแนวทางในการประเมินหรื อทบทวนความเพียงพอของระบบ
ควบคุมภายในอย่างน้อยทุกปี และอาจมีการทบทวนเพิ่มเติมหากเกิดเหตุการณ์ที่อาจส่ งผลกระทบต่อการ
ดาเนินงานของบริ ษทั อย่างมีนยั สาคัญ การประเมินดังกล่าวควรผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษทั ด้วย เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความเห็น มีความเข้าใจตรงกัน และ
สามารถกาหนดแนวทางปฏิบตั ิที่เหมาะสมกับบริ ษทั ได้

เป็ นคณะกรรมการร่ วมของสถาบันวิชาชีพ 5 แห่ง ได้แก่ สถาบันผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตแห่งสหรัฐอเมริ กา (AICPA)
สถาบันผูต้ รวจสอบภายในสากล (Institute of Internal Auditors หรื อ IIA) สถาบันผูบ้ ริ หารการเงิน (Financial
Executives Institute หรื อ FEI) สมาคมนักบัญชีแห่งสหรัฐอเมริ กา (American Accounting Association หรื อ AAA)
และสถาบันนักบัญชีเพื่อการบริ หาร (Institute of Management Accountants หรื อ IMA)
27
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การตอบแบบประเมินในแต่ละข้อ ควรอยูบ่ นพื้นฐานของการปฏิบตั ิจริ ง หากประเมินแล้วพบว่า
บริ ษทั ยังขาดการควบคุมภายในที่เพียงพอในข้อใด (ไม่วา่ จะเป็ นการไม่มีระบบในเรื่ องนั้น หรื อมีแล้ว
แต่ยงั ไม่เหมาะสม) บริ ษทั ควรอธิบายเหตุผลและแนวทางแก้ไขประกอบไว้ดว้ ย

สภำพแวดล้อมกำรควบคุม (Control Environment)
1. องค์ กรแสดงถึงควำมยึดมั่นในคุณค่ ำของควำมซื่ อตรง (integrity) และจริยธรรม
คำถำม
1.1 คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารกาหนดแนวทาง และมีการปฏิบตั ิที่อยูบ่ นหลักความ
ซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณในการดาเนินงาน ที่ครอบคลุมถึง
1.1.1 การปฏิบตั ิหน้าที่ประจาวัน และการตัดสิ นใจในเรื่ องต่าง ๆ
1.1.2 การปฏิบตั ิต่อคู่คา้ ลูกค้า และบุคคลภายนอก
1.2 มีขอ้ กาหนดที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ผบู ้ ริ หารและพนักงานปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ย
ความซื่อตรงและรักษาจรรยาบรรณ ที่ครอบคลุมถึง
1.2.1 มีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับจริ ยธรรม (code of conduct) สาหรับผูบ้ ริ หารและ
พนักงาน ที่เหมาะสม
1.2.2 มีขอ้ กาหนดห้ามผูบ้ ริ หารและพนักงานปฏิบตั ิตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั กิจการ ซึ่งรวมถึงการห้ามคอร์รัปชันอันทาให้เกิด
ความเสี ยหายต่อองค์กร28
1.2.3 มีบทลงโทษที่เหมาะสมหากมีการฝ่ าฝื นข้อกาหนดข้างต้น
1.2.4 มีการสื่ อสารข้อกาหนดและบทลงโทษข้างต้นให้ผบู ้ ริ หารและพนักงาน
ทุกคนรับทราบ เช่น รวมอยูใ่ นการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ให้พนักงานลงนาม
รับทราบข้อกาหนดและบทลงโทษเป็ นประจาทุกปี รวมทั้งมีการเผยแพร่ code of
conduct ให้แก่พนักงานและบุคคลภายนอกได้รับทราบ
1.3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิตาม Code of Conduct
1.3.1 การติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในหรื อหน่วยงาน
กากับดูแลการปฏิบตั ิ (compliance unit)
1.3.2 การประเมินตนเองโดยผูบ้ ริ หารและพนักงาน
1.3.3 การประเมินโดยผูเ้ ชี่ยวชาญที่เป็ นอิสระจากภายนอกองค์กร
28

บริ ษทั ควรกาหนดการควบคุมภายในตามมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันให้เหมาะสมกับความเสี่ยงของบริ ษทั
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คำถำม
1.4 มีการจัดการอย่างทันเวลา หากพบการไม่ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดเกี่ยวกับความ
ซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณ
1.4.1 มีกระบวนการที่ทาให้สามารถตรวจพบการฝ่ าฝื นได้ภายในเวลาที่เหมาะสม

ใช่
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1.4.2 มีกระบวนการที่ทาให้สามารถลงโทษหรื อจัดการกับการฝ่ าฝื นได้อย่าง
เหมาะสม และภายในเวลาอันควร
1.4.3 มีการแก้ไขการกระทาที่ขดั ต่อหลักความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณ
อย่างเหมาะสม และภายในเวลาอันควร
2. คณะกรรมการมีความเป็ นอิสระจากฝ่ ายบริหาร และทาหน้ าที่กากับดูแล (Oversight) และ
พัฒนาการดาเนินการด้ านการควบคุมภายใน
คำถำม
2.1 มีการกาหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการแยกจากฝ่ ายบริ หาร โดยได้สงวน
สิ ทธิ์อานาจเฉพาะของคณะกรรมการบริ ษทั ไว้อย่างชัดเจน
2.2 คณะกรรมการบริ ษทั กากับดูแลให้มีการกาหนดเป้าหมายการดาเนินธุรกิจที่ชดั เจน
และวัดผลได้ เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หารและพนักงาน
2.3 คณะกรรมการบริ ษทั กากับดูแลให้บริ ษทั กาหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
และผูบ้ ริ หารให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎบัตร ซึ่งครอบคลุมบทบาทที่สาคัญของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ผูส้ อบบัญชี ผูต้ รวจสอบภายใน และผูร้ ับผิดชอบต่อรายงาน
ทางการเงิน
2.4 คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูม้ ีความรู ้เกี่ยวกับธุรกิจของบริ ษทั และมีความเชี่ยวชาญ
ที่เป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั หรื อสามารถขอคาแนะนาจากผูเ้ ชี่ยวชาญในเรื่ องนั้นๆได้
2.5 คณะกรรมการของบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีความรู ้ ความสามารถ
น่าเชื่อถือ และมีความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิหน้าที่อย่างแท้จริ ง เช่น ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั ไม่มีความสัมพันธ์อื่นใด อันอาจมีอิทธิพลต่อ
การใช้ดุลยพินิจและปฏิบตั ิหน้าที่อย่างเป็ นอิสระ ในจานวนที่เหมาะสมเพียงพอ
2.6 คณะกรรมการบริ ษทั กากับดูแลการพัฒนาและปฏิบตั ิเรื่ องการควบคุมภายใน
ในองค์กร ซึ่งครอบคลุมทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ ยง
กิจกรรมการควบคุม ข้อมูลและการสื่ อสาร และการติดตาม
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3. ฝ่ ายบริหารได้จัดให้ มีโครงสร้ างสายการรายงาน การกาหนดอานาจในการสั่งการและ
ความรับผิดชอบที่เหมาะสมเพื่อให้ องค์ กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้ การกากับดูแล (oversight) ของ
คณะกรรมการ
คำถำม

ใช่

ไม่ ใช่

3.1 ผูบ้ ริ หารระดับสูงกาหนดโครงสร้างองค์กรที่สนับสนุนการบรรลุวตั ถุประสงค์ของ
บริ ษทั โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมทั้งทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงการจัดให้มีการ
ควบคุมภายในอย่างมีประสิ ทธิภาพ เช่น แบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานที่สาคัญ ซึ่งทาให้
เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน มีงานตรวจสอบภายในที่ข้ นึ ตรงกับกรรมการ
ตรวจสอบ และมีสายการรายงานที่ชดั เจน เป็ นต้น
3.2 ผูบ้ ริ หารระดับสูงกาหนดสายการรายงานในบริ ษทั โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม
เกี่ยวกับอานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และการสื่ อสารข้อมูล
3.3 มีการกาหนด มอบหมาย และจากัดอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบอย่าง
เหมาะสมระหว่างคณะกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หารระดับสูง ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน
4. องค์ กรแสดงถึงความมุ่งมั่นในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ
คำถำม
4.1 บริ ษทั มีนโยบายและวิธีการปฏิบตั ิเพื่อจัดหา พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู ้
และความสามารถที่เหมาะสม และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบตั ิ
นั้นอย่างสม่าเสมอ
4.2 บริ ษทั มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน การให้แรงจูงใจหรื อรางวัลต่อ
บุคลากรที่มีผลการปฏิบตั ิงานดี และการจัดการต่อบุคลากรที่มีผลงานไม่บรรลุเป้าหมาย
รวมถึง การสื่ อสารกระบวนการเหล่านี้ให้ผบู ้ ริ หารและพนักงานทราบ
4.3 บริ ษทั มีกระบวนการแก้ไขปัญหาหรื อเตรี ยมพร้อมสาหรับการขาดบุคลากรที่มี
ความรู ้และความสามารถที่เหมาะสมอย่างทันเวลา
4.4 บริ ษทั มีกระบวนการสรรหา พัฒนา และรักษาผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกคน เช่น
การจัดระบบที่ปรึ กษา (mentoring) และการฝึ กอบรม
4.5 บริ ษทั มีแผนและกระบวนการสรรหาผูส้ ื บทอดตาแหน่ง (succession plan) ที่สาคัญ
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5. องค์ กรกาหนดให้ บุคลากรมีหน้ าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้ บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ ขององค์ กร
คำถำม
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5.1 คณะกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารมีกระบวนการและการสื่ อสารเชิงบังคับให้
บุคลากรทุกคนมีความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน และจัดให้มีการปรับปรุ งแก้ไข
กระบวนการปฏิบตั ิ ในกรณี ที่จาเป็ น
5.2 คณะกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารกาหนดตัวชี้วดั ผลการปฏิบตั ิงาน การสร้าง
แรงจูงใจ และการให้รางวัล ที่เหมาะสม โดยพิจารณาทั้งเรื่ องการปฏิบตั ิตาม Code of
Conduct และวัตถุประสงค์ในระยะสั้นและระยะยาวของบริ ษทั
5.3 คณะกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารประเมินแรงจูงใจและการให้รางวัลอย่างต่อเนื่อง
โดยเน้นให้สามารถเชื่อมโยงกับความสาเร็จของหน้าที่ในการปฏิบตั ิตามการควบคุม
ภายในด้วย
5.4 คณะกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารได้พิจารณาไม่ให้มีการสร้างแรงกดดันที่
มากเกินไปในการปฏิบตั ิหน้าที่ของบุคลากรแต่ละคน

กำรประเมินควำมเสี่ ยง (Risk Assessment)
6. องค์ กรกาหนดวัตถุประสงค์ ไว้ อย่ างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้ สามารถระบุและประเมินความเสี่ ยง
ต่าง ๆ ที่เกีย่ วข้ องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ ขององค์ กร
คำถำม
6.1 บริ ษทั สามารถปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทัว่ ไป และเหมาะสมกับ
ธุรกิจในขณะนั้น โดยแสดงได้วา่ รายการในรายงานทางการเงินมีตวั ตนจริ ง ครบถ้วน
แสดงถึงสิ ทธิหรื อภาระผูกพันของบริ ษทั ได้ถูกต้อง มีมูลค่าเหมาะสม และเปิ ดเผย
ข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง
6.2 บริ ษทั กาหนดสาระสาคัญของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปัจจัยที่สาคัญ
เช่น ผูใ้ ช้รายงานทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโน้มของธุรกิจ
6.3 รายงานทางการเงินของบริ ษทั สะท้อนถึงกิจกรรมการดาเนินงานของบริ ษทั
อย่างแท้จริ ง
6.4 คณะกรรมการหรื อคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง อนุมตั ิและสื่ อสารนโยบาย
การบริ หารความเสี่ ยงให้ผบู ้ ริ หารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบตั ิ จนเป็ น
ส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมขององค์กร
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7. องค์ กรระบุและวิเครำะห์ ควำมเสี่ยงทุกประเภทที่อำจกระทบต่ อกำรบรรลุวัตถุประสงค์ ไว้
อย่ ำงครอบคลุมทั่วทั้งองค์ กร
คำถำม

ใช่

ไม่ ใช่
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7.1 บริ ษทั ระบุความเสี่ ยงทุกประเภทซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจทั้งระดับ
องค์กร หน่วยธุรกิจ ฝ่ ายงาน และหน้าที่งานต่าง ๆ
7.2 บริ ษทั วิเคราะห์ความเสี่ ยงทุกประเภทที่อาจเกิดจากทั้งปัจจัยภายในและปัจจัย
ภายนอกองค์กร ซึ่งรวมถึงความเสี่ ยงด้านกลยุทธ์ การดาเนินงาน การรายงาน
การปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
7.3 ผูบ้ ริ หารทุกระดับมีส่วนร่ วมในการบริ หารความเสี่ ยง
7.4 บริ ษทั ได้ประเมินความสาคัญของความเสี่ ยง โดยพิจารณาทั้งโอกาสเกิดเหตุการณ์
และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
7.5 บริ ษทั มีมาตรการและแผนปฏิบตั ิงานเพื่อจัดการความเสี่ ยง โดยอาจเป็ นการ
ยอมรับความเสี่ ยงนั้น (acceptance) การลดความเสี่ ยง (reduction) การหลีกเลี่ยงความ
เสี่ ยง (avoidance) หรื อการร่ วมรับความเสี่ ยง (sharing)
8. องค์กรได้ พจิ ำรณำถึงโอกำสที่จะเกิดกำรทุจริต ในกำรประเมินควำมเสี่ยงที่จะบรรลุ
วัตถุประสงค์ ขององค์กร
คำถำม
8.1 บริ ษทั ประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริ ตขึ้น โดยครอบคลุมการทุจริ ตแบบต่างๆ
เช่น การจัดทารายงานทางการเงินเท็จ การทาให้สูญเสี ยทรัพย์สิน การคอร์รัปชัน
การที่ผบู ้ ริ หารสามารถฝ่ าฝื นระบบควบคุมภายใน (management override of internal
controls) การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในรายงานที่สาคัญ การได้มาหรื อใช้ไปซึ่งทรัพย์สิน
โดยไม่ถูกต้อง เป็ นต้น
8.2 บริ ษทั ได้ทบทวนเป้าหมายการปฏิบตั ิงานอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาความเป็ นไป
ได้ของเป้าหมายที่กาหนดแล้ว รวมทั้งได้พิจารณาความสมเหตุสมผลของการให้
สิ่ งจูงใจหรื อผลตอบแทนแก่พนักงานแล้วด้วยว่า ไม่มีลกั ษณะส่งเสริ มให้พนักงาน
กระทาไม่เหมาะสม เช่น ไม่ต้ งั เป้าหมายยอดขายของบริ ษทั ไว้สูงเกินความเป็ นจริ ง
จนทาให้เกิดแรงจูงใจในการตกแต่งตัวเลขยอดขาย เป็ นต้น
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8.3 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบถามผูบ้ ริ หารเกี่ยวกับโอกาส
ในการเกิดทุจริ ต และมาตรการที่บริ ษทั ดาเนินการเพื่อป้องกันหรื อแก้ไขการทุจริ ต
8.4 บริ ษทั ได้สื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบตั ิตามนโยบายและแนวปฏิบตั ิ
ที่กาหนดไว้
9. องค์กรสำมำรถระบุและประเมินควำมเปลีย่ นแปลงที่อำจมีผลกระทบต่ อระบบกำรควบคุม
ภำยใน
คำถำม
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9.1 บริ ษทั ประเมินการเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายนอกองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการ
ดาเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กาหนดมาตรการ
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว
9.2 บริ ษทั ประเมินการเปลี่ยนแปลงรู ปแบบการทาธุรกิจ ที่อาจมีผลกระทบต่อการ
ดาเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กาหนดมาตรการ
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว
9.3 บริ ษทั ประเมินการเปลี่ยนแปลงผูน้ าองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ
การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กาหนดมาตรการตอบสนองต่อ
การเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว

มำตกำรควบคุม (Control Activities)
10. องค์กรมีมำตรกำรควบคุมที่ช่วยลดควำมเสี่ยงที่จะไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ ขององค์ กร ให้ อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้
คำถำม
10.1 มาตรการควบคุมของบริ ษทั มีความเหมาะสมกับความเสี่ ยง และลักษณะเฉพาะ
ขององค์กร เช่น สภาพแวดล้อม ความซับซ้อนของงาน ลักษณะงาน ขอบเขตการ
ดาเนินงาน รวมถึงลักษณะเฉพาะอื่น ๆ
10.2 บริ ษทั มีมาตรการควบคุมภายในที่กาหนดเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และครอบคลุม
กระบวนการต่างๆ อย่างเหมาะสม เช่น มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับ
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คำถำม
ธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ และการบริ หารทัว่ ไป ตลอดจนกาหนดขอบเขต
อานาจหน้าที่ และลาดับชั้นการอนุมตั ิของผูบ้ ริ หารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน
รัดกุม เพื่อให้สามารถป้องกันการทุจริ ตได้ เช่น มีการกาหนดขนาดวงเงินและอานาจ
อนุมตั ิของผูบ้ ริ หารแต่ละระดับ ขั้นตอนในการอนุมตั ิโครงการลงทุน ขั้นตอนการ
จัดซื้อและวิธีการคัดเลือกผูข้ าย การบันทึกข้อมูลรายละเอียดการตัดสิ นใจจัดซื้อ
ขั้นตอนการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ หรื อ การเบิกใช้เครื่ องมือต่างๆ เป็ นต้น โดยได้จดั ให้มี
กระบวนการสาหรับกรณี ต่าง ๆ ดังนี้
10.2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ
ผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อประโยชน์ในการติดตาม
และสอบทานการทารายการระหว่างกัน หรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ รวมทั้งมีการปรับปรุ งข้อมูลให้เป็ นปั จจุบนั เสมอ
10.2.2 กรณี ที่บริ ษทั อนุมตั ิธุรกรรมหรื อทาสัญญากับผูท้ ี่เกี่ยวข้องในลักษณะที่มี
ผลผูกพันบริ ษทั ในระยะยาวไปแล้ว เช่น การทาสัญญาซื้อขายสิ นค้า การให้กยู้ มื
การค้ าประกัน บริ ษทั ได้ติดตามให้มนั่ ใจแล้วว่า มีการปฏิบตั ิเป็ นไปตามเงื่อนไขที่
ตกลงกันไว้ตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพันบริ ษทั เช่น ติดตามการชาระคืนหนี้ตาม
กาหนด หรื อมีการทบทวนความเหมาะสมของสัญญา เป็ นต้น
10.3 บริ ษทั กาหนดให้การควบคุมภายในมีความหลากหลายอย่างเหมาะสม เช่น
การควบคุมแบบ manual และ automated หรื อการควบคุมแบบป้องกันและติดตาม
10.4 บริ ษทั กาหนดให้มีการควบคุมภายในในทุกระดับขององค์กร เช่น ทั้งระดับ
กลุ่มบริ ษทั หน่วยธุรกิจ สายงาน ฝ่ ายงาน แผนก หรื อกระบวนการ
10.5 บริ ษทั มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ด้านต่อไปนี้ ออกจากกัน
โดยเด็ดขาด เพื่อเป็ นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน กล่าวคือ
(1) หน้าที่อนุมตั ิ
(2) หน้าที่บนั ทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และ
(3) หน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน
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11. องค์ กรเลือกและพัฒนำกิจกรรมกำรควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่ วยสนับสนุน
กำรบรรลุวัตถุประสงค์
คำถำม
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11.1 บริ ษทั ควรกาหนดความเกี่ยวข้องกันระหว่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในกระบวนการปฏิบตั ิงานและการควบคุมทัว่ ไปของระบบสารสนเทศ
11.2 บริ ษทั ควรกาหนดการควบคุมของโครงสร้างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยีให้มี
ความเหมาะสม
11.3 บริ ษทั ควรกาหนดการควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีให้มี
ความเหมาะสม
11.4 บริ ษทั ควรกาหนดการควบคุมกระบวนการได้มา การพัฒนา และการบารุ งรักษา
ระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม
12. องค์ กรจัดให้ มีกจิ กรรมกำรควบคุมผ่ ำนทำงนโยบำย ซึ่งได้ กำหนดสิ่งที่คำดหวังและขั้นตอน
กำรปฏิบัติ เพื่อให้ นโยบำยที่กำหนดไว้ น้ นั สำมำรถนำไปสู่ กำรปฏิบัติได้
คำถำม
12.1 บริ ษทั มีนโยบายที่รัดกุมเพื่อติดตามให้การทาธุรกรรมของผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ต้องผ่านขั้นตอนการอนุมตั ิ
ที่กาหนด เช่น ข้อบังคับของบริ ษทั เกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เกณฑ์ของสานักงาน ฯลฯ เพื่อป้องกันการหาโอกาสหรื อนาผลประโยชน์ของบริ ษทั
ไปใช้ส่วนตัว
12.2 บริ ษทั มีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมตั ิธุรกรรมกระทาโดยผูท้ ี่ไม่มีส่วนได้เสี ย
ในธุรกรรมนั้น
12.3 บริ ษทั มีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมตั ิธุรกรรมคานึงถึงประโยชน์สูงสุดของ
บริ ษทั เป็ นสาคัญ และพิจารณาโดยถือเสมือนเป็ นรายการที่กระทากับบุคคลภายนอก
(at arms’ length basis)
12.4 บริ ษทั มีกระบวนการติดตามดูแลการดาเนินงานของบริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ร่ วม
รวมทั้งกาหนดแนวทางให้บุคคลที่บริ ษทั แต่งตั้งให้เป็ นกรรมการหรื อผูบ้ ริ หาร
ในบริ ษทั ย่อยหรื อร่ วมนั้น ถือปฏิบตั ิ (หากบริ ษัทไม่ มีเงินลงทุนในบริ ษัทย่อยหรื อ
บริ ษัทร่ วมไม่ ต้องตอบข้ อนี)้
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12.5 บริ ษทั กาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการนานโยบายและกระบวนการ
ไปปฏิบตั ิโดยผูบ้ ริ หารและพนักงาน
12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบตั ิของบริ ษทั ได้รับการนาไปใช้ในเวลาที่เหมาะสม
โดยบุคลากรที่มีความสามารถ รวมถึงการครอบคลุมกระบวนการแก้ไขข้อผิดพลาด
ในการปฏิบตั ิงาน
12.7 บริ ษทั ทบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบตั ิให้มีความเหมาะสมอยูเ่ สมอ

ระบบสำรสนเทศและกำรสื่ อสำรข้ อมูล (Information & Communication)
13. องค์ กรข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องและมีคุณภำพ เพื่อสนับสนุนให้ กำรควบคุมภำยในสำมำรถดำเนินไปได้
ตำมที่กำหนดไว้
คำถำม
13.1 บริ ษทั กาหนดข้อมูลที่ตอ้ งการใช้ในการดาเนิ นงาน ทั้งข้อมูลจากภายในและ
ภายนอกองค์กร ที่มีคุณภาพและเกี่ยวข้องต่องาน
13.2 บริ ษทั พิจารณาทั้งต้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รับ รวมถึงปริ มาณและความถูกต้อง
ของข้อมูล
13.3 บริ ษทั ดาเนินการเพื่อให้คณะกรรมการมีขอ้ มูลที่สาคัญอย่างเพียงพอสาหรับ
ใช้ประกอบการตัดสิ นใจ ตัวอย่างข้อมูลที่สาคัญ เช่น รายละเอียดของเรื่ องที่เสนอ
ให้พิจารณา เหตุผล ผลกระทบต่อบริ ษทั ทางเลือกต่าง ๆ
13.4 บริ ษทั ดาเนินการเพื่อให้กรรมการบริ ษทั ได้รับหนังสื อนัดประชุมหรื อเอกสาร
ประกอบการประชุมที่ระบุขอ้ มูลที่จาเป็ นและเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุม
ล่วงหน้าอย่างน้อยภายในระยะเวลาขั้นต่าตามที่กฎหมายกาหนด
13.5 บริ ษทั ดาเนินการเพื่อให้รายงานการประชุมคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควร
เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับความเหมาะสมในการปฏิบตั ิหน้าที่ของ
กรรมการแต่ละราย เช่น การบันทึกข้อซักถามของกรรมการ ความเห็นหรื อข้อสังเกต
ของกรรมการในเรื่ องที่พิจารณา ความเห็นของกรรมการรายที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่ อง
ที่เสนอพร้อมเหตุผล เป็ นต้น

ใช่

ไม่ ใช่

170

คำถำม

ใช่

ไม่ ใช่

13.6 บริ ษทั มีการดาเนินการดังต่อไปนี้
13.6.1 มีการจัดเก็บเอกสารสาคัญ ไว้อย่างครบถ้วนเป็ นหมวดหมู่
13.6.2 กรณีที่ได้รับแจ้งจากผูส้ อบบัญชีหรื อผูต้ รวจสอบภายในว่ามีขอ้ บกพร่ อง
ในการควบคุมภายใน บริ ษทั ได้แก้ไขข้อบกพร่ องนั้นอย่างครบถ้วนแล้ว
14. องค์ กรสื่ อสำรข้ อมูลภำยในองค์ กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์ และควำมรับผิดชอบต่ อกำรควบคุม
ภำยในที่จำเป็ นต่ อกำรสนับสนุนให้ กำรควบคุมภำยในสำมำรถดำเนินไปได้ตำมที่วำงไว้
คำถำม

ใช่
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14.1 บริ ษทั มีกระบวนการสื่ อสารข้อมูลภายในอย่างมีประสิ ทธิภาพ และมีช่องทาง
การสื่ อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน
14.2 บริ ษทั มีการรายงานข้อมูลที่สาคัญถึงคณะกรรมการบริ ษทั อย่างสม่าเสมอ และ
คณะกรรมการบริ ษทั สามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศที่จาเป็ นต่อการปฏิบตั ิงาน หรื อ
สอบทานรายการต่าง ๆ ตามที่ตอ้ งการ เช่น การกาหนดบุคคลที่เป็ นศูนย์ติดต่อเพื่อให้
สามารถติดต่อขอข้อมูลอื่นนอกจากที่ได้รับจากผูบ้ ริ หาร รวมทั้งการติดต่อสอบถาม
ข้อมูลจากผูส้ อบบัญชี ผูต้ รวจสอบภายใน การจัดประชุมระหว่างคณะกรรมการและ
ผูบ้ ริ หารตามที่คณะกรรมการร้องขอ การจัดกิจกรรมพบปะหารื อระหว่างคณะกรรมการ
และผูบ้ ริ หารนอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ เป็ นต้น
14.3 บริ ษทั จัดให้มีช่องทางการสื่ อสารพิเศษหรื อช่องทางลับเพื่อให้บุคคลต่าง ๆ
ภายในบริ ษทั สามารถแจ้งข้อมูลหรื อเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรื อทุจริ ตภายในบริ ษทั
(whistleblower hotline) ได้อย่างปลอดภัย
15. องค์กรได้สื่อสำรกับหน่ วยงำนภำยนอก เกีย่ วกับประเด็นทีอ่ ำจมีผลกระทบต่ อกำรควบคุมภำยใน
คำถำม
15.1 บริ ษทั มีกระบวนการสื่ อสารข้อมูลกับผูม้ ีส่วนได้เสี ยภายนอกองค์กรอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ และมีช่องทางการสื่ อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน
เช่น จัดให้มีเจ้าหน้าที่หรื อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ศูนย์รับเรื่ องร้องเรี ยน เป็ นต้น
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คำถำม
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15.2 บริ ษทั จัดให้มีช่องทางการสื่ อสารพิเศษหรื อช่องทางลับเพื่อให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ย
ภายนอกองค์กรสามารถแจ้งข้อมูลหรื อเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรื อทุจริ ต
(whistleblower hotline) แก่บริ ษทั ได้อย่างปลอดภัย

ระบบกำรติดตำม (Monitoring Activities)
16. องค์กรติดตำมและประเมินผลกำรควบคุมภำยใน เพื่อให้ มั่นใจได้ว่ำกำรควบคุมภำยในยังดำเนิน
ไปอย่ำงครบถ้วน เหมำะสม
คำถำม
16.1 บริ ษทั จัดให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบตั ิตามจริ ยธรรมธุรกิจและข้อกาหนด
ห้ามฝ่ ายบริ หารและพนักงานปฏิบตั ิตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ เช่น กาหนดให้แต่ละส่วนงานติดตามการปฏิบตั ิ และรายงาน
ผูบ้ งั คับบัญชา หรื อมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบตั ิ และ
รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เป็ นต้น
16.2 บริ ษทั จัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบตั ิตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้
โดยการประเมินตนเอง และ/หรื อการประเมินอิสระโดยผูต้ รวจสอบภายใน
16.3 ความถี่ในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของ
บริ ษทั
16.4 ดาเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยผูท้ ี่มีความรู ้และ
ความสามารถ
16.5 บริ ษทั กาหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ข้ นึ ตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ
16.6 บริ ษทั ส่งเสริ มให้ผตู ้ รวจสอบภายในปฏิบตั ิหน้าที่ตามมาตรฐานสากล
การปฏิบตั ิงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (International Standards for the
Professional Practice of Internal Auditing, IIA)
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17. องค์ กรประเมินและสื่ อสำรข้ อบกพร่ องของกำรควบคุมภำยในอย่ ำงทันเวลำต่อบุคคลที่
รับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงผู้บริหำรระดับสู งและคณะกรรมกำรตำมควำมเหมำะสม
คำถำม
17.1 บริ ษทั ประเมินผลและสื่ อสารข้อบกพร่ องของการควบคุมภายใน และดาเนินการ
เพื่อติดตามแก้ไขอย่างทันท่วงที หากผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้นแตกต่างจากเป้าหมาย
ที่กาหนดไว้อย่างมีนยั สาคัญ
17.2 บริ ษทั มีนโยบายการรายงาน ดังนี้
17.2.1 ฝ่ ายบริ หารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั โดยพลัน ในกรณีที่เกิด
เหตุการณ์หรื อสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริ ตอย่างร้ายแรง มีการปฏิบตั ิที่ฝ่าฝื นกฎหมาย
หรื อมีการกระทาที่ผิดปกติอื่น ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสี ยงและฐานะการเงินของบริ ษทั
อย่างมีนยั สาคัญ
17.2.2 รายงานข้อบกพร่ องที่เป็ นสาระสาคัญ พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา
(แม้วา่ จะได้เริ่ มดาเนินการจัดการแล้ว) ต่อคณะกรรมการบริ ษทั /คณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อพิจารณาภายในระยะเวลาอันควร
17.2.3 รายงานความคืบหน้าในการปรับปรุ งข้อบกพร่ องที่เป็ นสาระสาคัญต่อ
คณะกรรมการบริ ษทั /คณะกรรมการตรวจสอบ
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ภำคผนวก 11
ตัวอย่างการเปิ ดเผยข้อมูลห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจในกิจกรรมหลัก
อุตสำหกรรม
กำรบริหำรปัจจัย
กำรผลิต
เกษตรและอาหาร
ธุรกิจการเกษตร - การจัดหาและ
ธุรกิจอาหาร
ซื้อวัตถุดิบที่มี
และเครื่ องดื่ม คุณภาพและ
ปลอดภัย
- การใช้วตั ถุดิบ
ท้องถิ่น
- กระบวนการ
จัดซื้อจัดหาที่เป็ น
ธรรม
สิ นค้าอุปโภคบริ โภค
ธุรกิจของใช้ใน - การออกแบบ
ครัวเรื อนและ สิ นค้าที่ทนั สมัย
สานักงาน
- การจัดหาวัสดุ
และส่วนประกอบ
ที่มีคุณภาพ คงทน
ปลอดภัย และเป็ น
มิตรต่อ
สิ่ งแวดล้อม
ธุรกิจการเงิน
ธุรกิจธนาคาร

- การออกแบบ
และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ทาง
การเงินและ
ประกันที่
เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมาย

กำรปฏิบัติกำร

ห่ วงโซ่ คุณค่ำของธุรกิจ
กำรกระจำยสินค้ำ
และบริกำร

กำรตลำด
และกำรขำย

กำรบริกำรหลัง
กำรขำย

- การผลิต แปรรู ป
วัตถุดิบ และบรรจุ
ภัณฑ์ที่เป็ นมิตรต่อ
สิ่ งแวดล้อม
- การควบคุม
คุณภาพสิ นค้าตาม
มาตรฐานกาหนด
- ความปลอดภัยใน
กระบวนการผลิต

- ร้าน/ตลาด/คลัง/
ศูนย์กระจายสิ นค้า
และจาหน่ายที่
ทาให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงได้
ง่าย
- บริ การการขนส่ง
ที่รวดเร็ ว

- การกาหนดราคา
สิ นค้าและบริ การ
อย่างเหมาะสม
- การให้ขอ้ มูล
เกี่ยวกับการบริ โภค
อย่างถูกต้องและ
ครบถ้วน

- การรับประกัน
สิ นค้าและความพึง
พอใจ
- ศูนย์หรื อหน่วย
บริ การรับความเห็น
หรื อข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการบริ โภค

- การผลิต แปรรู ป
วัตถุดิบ และบรรจุ
ภัณฑ์ที่เป็ นมิตรต่อ
สิ่ งแวดล้อม
- การควบคุม
คุณภาพสิ นค้าตาม
มาตรฐานกาหนด
- ความปลอดภัยใน
กระบวนการผลิต

- ร้าน/ตลาด/คลัง/
ศูนย์กระจายสิ นค้า
และจาหน่ายที่ทา
ให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงได้
ง่าย
- บริ การขนส่ง ขน
ย้าย และติดตั้งที่มี
ประสิ ทธิภาพ

- การกาหนดราคา
สิ นค้าและบริ การ
อย่างเหมาะสม
- การให้ขอ้ มูล
เกี่ยวกับการใช้
งานอย่างถูกต้อง
และครบถ้วน
- สิ นค้าฉลากเขียว

- การรับประกัน
สิ นค้าและความ
พึงพอใจ
- ศูนย์หรื อหน่วย
บริ การรับความเห็น
หรื อข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการใช้งาน

- การบริ การทาง
การเงิน สิ นเชื่อ เช่า
ซื้อ และการลงทุนที่
สะดวกรวดเร็ ว
- การพัฒนาระบบ
และเทคโนโลยี
เพื่อให้บริ การทาง
การเงินที่ปลอดภัย

- ศูนย์/สานักงาน/
สาขาที่ให้บริ การ
ทางการเงินและ
ประกัน
- การให้บริ การ
และทาธุรกรรม
ทางการเงินและ

- การให้บริ การ
และความรู ้ทางการ
เงินและประกันที่
เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมาย
- การให้ขอ้ มูล
เกี่ยวกับบริ การทาง
การเงินและ

- ระบบการบริ หาร
ความสัมพันธ์กบั
ลูกค้า
- ศูนย์หรื อหน่วย
ให้บริ การและรับ
ความเห็นหรื อ
ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับบริ การทาง
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ธุรกิจประกันภัย - การบริ หาร
และประกัน
สิ นทรัพย์และ
ชีวิต
จัดการลงทุนอย่าง
มีประสิ ทธิภาพ
และโปร่ งใส

สิ นค้าอุตสาหกรรม
ธุรกิจยานยนต์ - การวิจยั พัฒนา
และออกแบบที่
เป็ นมิตรต่อ
สิ่ งแวดล้อม
- การจัดการ
วัตถุดิบที่มี
ประสิ ทธิภาพ
ธุรกิจเหล็ก
- การจัดหาสิ นแร่
และวัตถุดิบ
สาหรับผลิตเหล็ก
- การควบคุม
คุณภาพของ
วัตถุดิบ
- การวิจยั และ
พัฒนาวัสดุ
ทดแทน
อสังหาริ มทรัพย์และก่อสร้าง
ธุรกิจวัสดุ
- การวิจยั พัฒนา
ก่อสร้าง
และออกแบบเพื่อ
สร้างนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์
- การจัดหา
วัตถุดิบที่มี
คุณภาพและเป็ น
มิตรต่อ
สิ่ งแวดล้อม

- การพิจารณารับ
ประกันภัย การ
รับเคลมสิ นไหม
การชาระเบี้ย
ประกันและ
ค่าบริ การที่สะดวก
รวดเร็ ว

ประกันผ่าน
เทคโนโลยีดิจิทลั

ประกันอย่าง
ถูกต้องและ
ครบถ้วน

การเงิน ประกันภัย
และประกันชีวิต

- การผลิตและ
ประกอบชิ้นส่วนที่
ทันสมัยและเป็ น
มิตรต่อสิ่ งแวดล้อม
- การทดสอบและ
ควบคุมคุณภาพตาม
มาตรฐานกาหนด
- การผลิตที่มี
ประสิ ทธิภาพและ
ลดผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อม
- การแปรรู ปด้วย
เทคโนโลยีที่
ทันสมัย
- การทดสอบและ
ควบคุมคุณภาพตาม
มาตรฐาน

- คลัง/ศูนย์กระจาย
สิ นค้าที่สะดวกต่อ
การขนส่ง
- การขนส่ง/ส่ง
มอบสิ นค้าและ
บริ การที่มีคุณภาพ
และตรงเวลา

- การสื่ อสารและ
ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับ
ใช้สินค้าและ
บริ การอย่างถูกต้อง
และครบถ้วน
- การกาหนดราคา
อย่างเหมาะสมและ
เป็ นธรรม

- การรับประกัน
สิ นค้าและความพึง
พอใจ
- บริ การตรวจเช็ค
สภาพหลังการซื้อ
สิ นค้า

- การผลิตและแปร
รู ปวัตถุดิบอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
- การลดของเสี ย
และผลกระทบด้าน
สิ่ งแวดล้อมใน
กระบวนการผลิต
- การควบคุม
คุณภาพตาม
มาตรฐานกาหนด

- ร้าน/คลัง/ศูนย์
กระจายสิ นค้าและ
จาหน่ายที่ทาให้
ประชาชนสามารถ
เข้าถึงได้ง่าย
- บริ การขนส่ง ขน
ย้าย และติดตั้งที่
รวดเร็ ว

- การกาหนดราคา
สิ นค้าและบริ การ
อย่างเหมาะสม
- การให้ขอ้ มูล
เกี่ยวกับการใช้
งานอย่างถูกต้อง
และครบถ้วน

ศูนย์หรื อหน่วย
บริ การให้คาปรึ กษา
รับความเห็นหรื อ
ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการใช้
สิ นค้า

ศูนย์หรื อหน่วย
บริ การรับความเห็น
หรื อข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการใช้
สิ นค้า
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ธุรกิจบริ การ
รับเหมา
ก่อสร้าง

ทรัพยากร
ธุรกิจพลังงาน
และ
สาธารณูปโภค

- การออกแบบ
โครงการที่เป็ น
มิตรต่อ
สิ่ งแวดล้อม
- การสรรหาที่ดิน
โดยคานึงถึง
ผลกระทบด้าน
สังคมและ
สิ่ งแวดล้อม
- การจัดซื้อจัดหา
วัสดุก่อสร้างที่มี
คุณภาพ

- การพัฒนา
สานักงานขาย
โครงการและ
สาธารณูปโภคด้วย
นวัตกรรม
- การคานึงถึงความ
ปลอดภัยและ
ผลกระทบต่อชุมชน
- การลดของเสี ย
และผลกระทบด้าน
สิ่ งแวดล้อมใน
กระบวนการ
ก่อสร้าง

- การกาหนดราคา
อย่างเหมาะสม
- การสื่ อสารและ
ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับ
โครงการอย่าง
ครบถ้วน

- บริ การหลังการ
ขาย เช่น การโอน
กรรมสิ ทธิ์ การ
รับประกัน
- การบริ หาร
โครงการ / นิติ
บุคคลประจา
โครงการ

- การสารวจแหล่ง
พลังงานและ
ทรัพยากร
- การจัดหา
ทรัพยากรและ
พลังงานให้
เพียงพอต่อความ
ต้องการและลด
ผลกระทบต่อ
สิ่ งแวดล้อม

- การผลิตและแปร
รู ปทรัพยากรและ
พลังงาน
- การคานึงถึงความ
ปลอดภัยและ
ผลกระทบต่อชุมชน
- การบารุ งรักษา
และซ่อมแซม
อุปกรณ์

คลัง/ศูนย์กระจาย/
ระบบส่งพลังงาน
และสาธารณูปโภค
ที่ทาให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงง่าย

การกาหนดราคา
และจาหน่าย
พลังงานและ
สาธารณูปโภค
อย่างเหมาะสม

ศูนย์หรื อหน่วย
บริ การรับความเห็น
หรื อข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการใช้
พลังงานและ
สาธารณูปโภค

- การให้คาปรึ กษา
และตรวจรักษาที่มี
ประสิ ทธิภาพ
- กระบวนการ
หัตถการและการ
รักษาโรคที่ทนั สมัย
- กระบวนการจ่าย
ยาและเวชภัณฑ์ที่
ถูกต้องและรวดเร็ ว
- การจัดการ
สารเคมีและขยะ
อันตราย

ศูนย์สุขภาพหรื อ
โรงพยาบาลที่
ให้บริ การทางการ
แพทย์ที่ทนั สมัย

การกาหนด
ค่าบริ การและ
รักษาพยาบาลที่
เหมาะสมและ
คุม้ ค่า

การติดตามและดูแล
ผูป้ ่ วยหลังการรักษา
อย่างใกล้ชิด

บริ การ
ธุรกิจการแพทย์ การจัดหายา
เวชภัณฑ์ และ
อุปกรณ์การแพทย์
ที่มีคุณภาพ
ทันสมัยและ
เพียงพอต่อความ
ต้องการ
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ธุรกิจขนส่ง
และโลจิสติกส์

การจัดหาพาหนะ
และอุปกรณ์
สาหรับขนส่งที่มี
คุณภาพและเป็ น
มิตรต่อ
สิ่ งแวดล้อม

- การบริ การ
ลงทะเบียนขนส่งที่
ทันสมัย
- การขนส่งที่
รวดเร็ วและมี
ประสิ ทธิภาพ

สถานีขนส่งหรื อ
ศูนย์รับส่งและ
กระจายสิ นค้าที่
ปลอดภัยและ
เข้าถึงง่าย

การกาหนด
ค่าบริ การอย่าง
เหมาะสม

ศูนย์หรื อหน่วย
ให้บริ การรับ
ความเห็นหรื อ
ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการติดตาม
การขนส่ง

- การออกแบบ
ชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ที่
ทันสมัย
- การจัดหา
วัตถุดิบและ
อุปกรณ์ที่
สอดคล้องกับ
ความต้องการของ
ลูกค้า
ธุรกิจ
- การจัดซื้อจัดหา
เทคโนโลยี
อุปกรณ์
สารสนเทศและ อิเล็กทรอนิกส์
การสื่ อสาร
และคอมพิวเตอร์
ที่เป็ นมิตรต่อ
สิ่ งแวดล้อม
- การออกแบบ
และพัฒนา
เครื อข่ายและซอต์
ฟแวร์ที่ทนั สมัย

- การผลิตและ
ประกอบชิ้นส่วนที่
ทันสมัย
- การทดสอบและ
ควบคุมคุณภาพตาม
มาตรฐานกาหนด
- การลดของเสี ย
และกระบวนการ
ผลิตที่เป็ นมิตรต่อ
สิ่ งแวดล้อม
- การบริ การ
อุปกรณ์ระบบ
เครื อข่าย และซอต์
ฟแวร์ที่ทนั สมัย
- การบารุ งรักษา
ระบบคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์
เครื อข่าย
- การควบคุมและ
ทดสอบระบบให้มี
เสถียรภาพ

การขนส่ง/ส่งมอบ
สิ นค้าและบริ การที่
มีคุณภาพและตรง
เวลา

- การสื่ อสารและ
ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับ
ใช้สินค้าและ
บริ การอย่างถูกต้อง
และครบถ้วน
- การกาหนดราคา
อย่างเหมาะสมและ
เป็ นธรรม

- การรับประกัน
สิ นค้าและความพึง
พอใจ
- บริ การตรวจเช็ค
สภาพหลังการซื้อ
สิ นค้า

- ศูนย์คอมพิวเตอร์
หรื อศูนย์ขอ้ มูลที่
ทันสมัยและเป็ น
มิตรต่อ
สิ่ งแวดล้อม
- ร้านค้า/ศูนย์
ให้บริ การที่
ทันสมัยและเข้าถึง
ได้ง่าย

- การกาหนด
ค่าบริ การอย่าง
เหมาะสม
- การสื่ อสาร
การตลาดและให้
ข้อมูลเกี่ยวกับการ
บริ การอย่างถูกต้อง

ศูนย์หรื อหน่วย
ให้บริ การรับ
ความเห็นหรื อ
ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการบริ การ
เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่ อสาร

เทคโนโลยี
ธุรกิจชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์

