แบบ 56-1 One Report (ทจ. 55/2563)
Checklist สาหรับสอบทานแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1 One Report)สสาหรั
าหรับบปีรอบปี
บัญชี สิ้นสุ ด 31 ธันวาคม 2564 เป็ นต้ นไป
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/รายละเอียด
สารบัญ
การประกอบธุรกิจและผลการดาเนินงาน
โครงสร้ างและการดาเนินงานของกลุ่มบริษัท
- 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?

- 88 ข้อที่

(2)

(ก)

(ข)

(3)

หัวข้อ/รายละเอียด
- 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)

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

เปิ ดเผย?

- 89 ข้อที่

หัวข้อ/รายละเอียด
- การจัดหาวัตถุดิบหรื อผลิตภัณฑ์เพื่อจาหน่าย

- 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

เปิ ดเผย?

ประเด็นที่ควรระวัง
- ในกรณีเป็ นสถาบันการเงิน ให้อธิบายในเรื่ องแหล่งที่มา
ของเงินทุน และการให้กยู้ ืมด้วย

- 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

เปิ ดเผย?

- 90 ข้อที่

1.3.2

1.3.3

หัวข้อ/รายละเอียด
เปิ ดเผย?
- นโยบายการแบ่งการดาเนินงานของบริ ษทั ในกลุ่ม
แผนภาพโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริ ษทั
- 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

ประเด็นที่ควรระวัง
ตรวจสอบว่าโครงสร้างการถือหุ้นอาจก่อให้เกิด conflict
of interest หรื อไม่ ซึ่งได้แก่
- 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?
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(2)
(3)

1.4
1.4.1
1.4.2

1.4.3

1.5
1.5.1

1.5.2

1.6

2
2.1
2.2
2.2.1

หัวข้อ/รายละเอียด
เปิ ดเผย?
- ชื่อบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลหลักที่เป็ นผูถ้ ือหุ้นที่แท้จริ ง (ultimate
shareholder) และธุรกิจหลักของบุคคลดังกล่าว สาหรับกรณี
รายชื่อกลุ่มผูถ้ ือหุ้นไม่แสดงถึงบุคคลที่เป็ นผูถ้ ือหุ้นที่แท้จริ ง
เช่น holding company หรื อ nominee account
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

ประเด็นที่ควรระวัง

เปิ ดเผย?
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2.2.2
2.2.3
3

หัวข้อ/รายละเอียด
ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผูถ้ ือหลักทรัพย์
ความเสี่ยงต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยัง่ ยืน

3.1

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยัง่ ยืน
- นโยบายการจัดการด้านความยัง่ ยืนระดับองค์กร

3.2
3.2.1

3.2.2
3.3
3.3.1

3.3.2

3.4
3.4.1

- 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)

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?
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3.4.2

4
4.1

4.2
4.3

5
5.1
5.2
5.2.1

หัวข้อ/รายละเอียด
- ระบุสาระสาคัญกรณีที่บริ ษทั ทบทวนนโยบาย แนวปฏิบตั ิ
และ/หรื อเป้าหมายการจัดการด้านสังคมในรอบปี ที่ผา่ นมา
โดยสังเขป
ผลการดาเนินงานด้านสังคม
- ผลการดาเนินงานและผลลัพธ์ที่เกี่ยวกับการจัดการด้านสังคม
ซึ่งรวมถึงการเคารพสิทธิมนุษยชน การปฏิบตั ิต่อแรงงานอย่าง
เป็ นธรรม การผลิตและบริ การอย่างมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า
การมีส่วนร่ วมพัฒนาชุมชนและสังคม
- ในกรณีบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยอาจมีประเด็นละเมิดกฎหมาย
หรื อข้อบังคับด้านสังคมอย่างมีนัยสาคัญ ให้อธิบายข้อเท็จจริ ง
ความคืบหน้า เหตุผล ผลกระทบ และมาตรการป้องกัน
การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ (MD&A)
วิเคราะห์การดาเนินงานและฐานะการเงิน

เปิ ดเผย?

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 ือหุ้นในการเสนอขายหุ้นเพิม่ ทุน 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

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

- เปิ ดเผยค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้นหรื อผลกระทบต่อ
การดาเนินงานของบริ ษทั แล้วหรื อไม่

เปิ ดเผย?

- 94 ข้อที่

5.4
5.5
ส่ วนที่ 2
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/รายละเอียด
- ไม่ได้เป็ นคดีที่เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติ
- ศาลที่กาลังพิจารณาคดี วันเริ่ มคดี คู่ความและมูลคดี
ความคืบหน้าของคดี
- กรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องที่เป็ นคู่ความกับบริ ษทั
ตลาดรอง
สถาบันการเงินที่ติดต่อประจา (เฉพาะกรณี ตราสารหนี้)
การกากับดูแลกิจการ
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

- 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

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?
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7.3
7.3.1

7.3.2

7.4
7.4.1

หัวข้อ/รายละเอียด
ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย
โครงสร้างกรรมการบริ ษทั (มีคณะกรรมการชุดย่อยทั้งหมด
กี่ชุด/อะไรบ้าง)
- ขอบเขตอานาจหน้าที่/รายชื่อของกรรมการแต่ละชุด
รายชื่อของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด
- รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์
ในการสอบทานงบการเงินและประสบการณ์ในการสอบทาน
งบการเงินของกรรมการรายดังกล่าว
ข้อมูลเกี่ยวกับผูบ้ ริ หาร
รายชื่อและตาแหน่งของผูบ้ ริ หาร
- รายชื่อและตาแหน่งของผูบ้ ริ หาร

- organization chart

7.4.2
7.4.3

7.5

- 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

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 ดเผยข้อมูลเพิม่
- 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

เปิ ดเผย?
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7.6
7.6.1

หัวข้อ/รายละเอียด
- เหตุผล/นโยบาย กรณีมีการเปลี่ยนแปลงจานวนพนักงาน
อย่างมีนยั สาคัญ หรื อมีขอ้ พิพาททางด้านแรงงาน (3 ปี
ที่ผา่ นมา)
- ผลตอบแทนรวมและลักษณะผลตอบแทนที่ให้กบั พนักงาน
- กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
ข้อมูลสาคัญอื่น ๆ
ระบุรายชื่อบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบต่อไปนี้
- เลขานุการบริ ษทั
- เอกสารแนบข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของเลขานุการบริ ษทั

7.6.2
7.6.3

7.6.4

8
8.1
8.1.1
(1)

- 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

เปิ ดเผย?

ประเด็นที่ควรระวัง

- หากในระหว่างปี หรื อภายหลังวันที่ในงบการเงิน มีการ
เปลี่ยนแปลงเลขานุการบริ ษทั ควรเปิ ดเผยข้อมูลเพิ่ม
- 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?

- 97 ข้อที่

หัวข้อ/รายละเอียด
ในระหว่างปี มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรื อ
การให้บริ การทางวิชาชีพ ในมูลค่าเกินกว่าหลักเกณฑ์กาหนด
ให้เปิ ดเผย
- ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการให้บริ การ
ทางวิชาชีพ
- เหตุผลและความจาเป็ นที่ยงั คงหรื อแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าว
เป็ นกรรมการอิสระ
- ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั (เหตุใดจึงไม่มีผลกระทบ
ต่อการปฏิบตั ิหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็ นอิสระ)

(2)

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

8.1.2

8.1.3
(1)

- 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

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?

- 98 ข้อที่

(2)

8.1.4
(1)
(2)

(3)

หัวข้อ/รายละเอียด
- 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
- 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

เปิ ดเผย?

ประเด็นที่ควรระวัง

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

เปิ ดเผย?

- 99 ข้อที่

(4)
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

หัวข้อ/รายละเอียด
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)
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

เปิ ดเผย?

ประเด็นที่ควรระวัง

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

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

เปิ ดเผย?

- 100 ข้อที่
9.1.5

9.2
9.2.1

หัวข้อ/รายละเอียด
เปิ ดเผย?
- 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

- 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

- 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
- 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?

