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คู่มือจัดท�ำแบบแสดงรายการข้อมูล แบบ 56-1 แบบ 69-1

ค�ำแนะน�ำการใช้
คู่มือจัดท�ำแบบแสดงรายการข้อมูล
แบบ 56-1 แบบ 69-1
คู่มือจัดท�ำแบบแสดงรายการข้อมูล แบบ 56-1 แบบ 69-1 ฉบับนี้ (“คู่มือ”) จัดท�ำขึ้น
โดยการรวมแบบ 56-1 ค�ำอธิบาย แนวปฏิบัติ ค�ำแนะน�ำ และตัวอย่างประกอบการจัดท�ำ
แบบ 56-1 ไว้ด้วยกัน เพื่อเป็นแนวทางให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียน
สามารถเปิดเผยข้อมูลได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน เพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน  
ในการจัดท�ำคู่มือฉบับนี้ ส�ำนักงานจะแสดงข้อมูล ดังนี้
ตัวอักษรปกติ และเอกสารแนบแสดงถึงข้อก�ำหนดของแบบ 56-1 ตามประกาศ คณะกรรมการ
ก�ำกับตลาดทุนว่าด้วยเรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
ฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์  
ตัวอักษรเอียง และภาคผนวก แสดงถึง ค�ำอธิบาย แนวปฏิบตั ิ ค�ำแนะน�ำ และตัวอย่างประกอบ
เพิ่มเติม ซึ่งจะมีค�ำอธิบายเฉพาะหัวข้อที่อาจมีปัญหาในทางปฏิบัติ หรืออาจต้องการแนวปฏิบัติ
หรือค�ำแนะน�ำที่ช่วยในการจัดท�ำแบบ 56-1
ทั้งนี้ ค�ำอธิบาย แนวปฏิบัติ ค�ำแนะน�ำ และตัวอย่างประกอบ เป็นเพียงแนวทางที่ใช้อธิบาย
เพื่อประกอบความเข้าใจ ส่วนการบังคับใช้ตามกฎหมายเป็นไปตามข้อก�ำหนดของแบบ 56-1
อนึง่ เนือ่ งจากแบบ 56-1 และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (“แบบ 69-1”)
มีข้อก�ำหนดส่วนใหญ่เหมือนกัน บริษัทที่ออกหลักทรัพย์และที่ปรึกษาทางการเงินจึงสามารถ
ที่จะน�ำคู่มือฉบับนี้ไปใช้เป็นคู่มือประกอบการจัดท�ำแบบ 69-1 ด้วย
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หลักการจัดท�ำและเปดเผยขอมูล
ในแบบแสดงรายการขอมูลประจ�ำปี (“แบบ 56-1”)
รายงานการเปิดเผยข้อมูลประจ�ำปี ซึ่งได้แก่ แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1)
และรายงานประจ�ำปี (แบบ 56-2) ก�ำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถศึกษาติดตามข้อมูลที่ส�ำคัญ
ของบริ ษั ท ที่ อ อกหลั ก ทรั พ ย์ ห รื อ บริ ษั ท จดทะเบี ย นเพื่ อ ใช้ ป ระกอบการตั ด สิ น ใจลงทุ น ได้
ไม่ว่าจะเป็นลักษณะการประกอบธุรกิจ  การบริหารจัดการ  ฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงาน
ของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ นอกเหนือจากข้อมูลในเชิงตัวเลขที่ปรากฏอยู่ในงบการเงิน ซึ่งการที่
ผู้ลงทุนเข้าใจและมีข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอตามความเป็นจริงนี้ จะเป็นส่วนส�ำคัญ
ในการสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่บริษัทที่ออกหลักทรัพย์นั้นเอง ทั้งยังช่วยยกระดับคุณภาพ
การเปิ ด เผยข้ อ มู ล ในแบบ 56-1 ของบริ ษั ท จดทะเบี ย นไทยในภาพรวมและส่ ง ผลดี
ต่อตลาดทุนไทยโดยรวม ในการเป็นแหล่งระดมทุมและตลาดทุนของผู้ลงทุน ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศด้วย
ข้อก�ำหนดในแบบ 56-1 จะเป็นเพียงข้อก�ำหนดขั้นต�่ำที่จะต้องเปิดเผย ซึ่งหากมีข้อมูลอื่นใด
ที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส�ำคัญต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน บริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลนั้นด้วย
นอกจากนี้ ในระหว่ า งปี ห ากมี ก ารเปลี่ ย นแปลงเกี่ ย วกั บ บริ ษั ท ที่ อ อกหลั ก ทรั พ ย์
อย่างมีนัยส�ำคัญ เช่น มีการควบรวมกิจการ มีการเปลี่ยนแปลงธุรกิจหลัก ฯลฯ บริษัทต้องจัดท�ำ
แบบ 56-1 ระหว่างกาลตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนว่าด้วยเรื่อง หลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงาน
ของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ด้วย เพื่อให้แบบแสดงรายการข้อมูลของบริษัทแสดงข้อมูลธุรกิจ
ที่เป็นปัจจุบัน   
อนึ่ง หลักส�ำคัญในการจัดท�ำแบบ 56-1 คือ การมีข้อมูลที่มีนัยส�ำคัญอย่างถูกต้อง เพียงพอ
ต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน โดยไม่มีข้อมูลหรือข้อความหมายใดที่อาจท�ำให้เกิดความเข้าใจผิด
(misleading) และสะท้อนถึงสถานะและข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน
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การจัดท�ำและเปิดเผยข้อมูลในแบบ 56-1
ในการจัดทําแบบ 56-1 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ควรถือปฏิบัติดังนี้
1. ถ้อยค�ำและข้อความที่ใช้ต้องอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้อง เป็นจริง และส่วนที่เป็น
การวิเคราะห์ก็ต้องอยู่บนหลักความสมเหตุผล ระมัดระวัง  ทั้งนี้ ต้องไม่มีถ้อยค�ำหรือข้อความ
ที่เป็นการกล่าวลอย ๆ อวดอ้าง หรือโฆษณาโดยไม่สามารถพิสูจน์ได้ด้วยข้อเท็จจริง
2. การอธิบายข้อมูลต้องท�ำอย่างกระชับ ไม่ซ�้ำซ้อน (โดยอาจใช้วิธีอ้างอิงข้อมูลได้
โดยไม่ต้องอธิบายซ�้ำ) ไม่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และไม่มีข้อความอันอาจท�ำให้ผู้ลงทุนส�ำคัญผิด
ควรสื่อด้วยภาษาที่ชัดเจนเข้าใจง่าย และอาจใช้ตาราง รูปภาพ หรือกราฟ ประกอบการบรรยาย
ตามความเหมาะสม  ทั้งนี้ข้อมูลที่เปิดเผยไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการ
แสดงข้อความอันเป็นเท็จ ปกปิดข้อความจริง หรือท�ำให้บุคคลอื่นส�ำคัญผิด
3. การจัดพิมพ์ การใช้ตัวอักษร และการจัดบรรทัดควรใช้ขนาดที่พอเหมาะซึ่งท�ำให้
อ่านได้สะดวก
4. การเปิดเผยข้อมูลนี้ ควรผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท ก่อนที่จะส่งให้
ส�ำนักงาน

ส่วนที่ 1
การประกอบธุรกิจ
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การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
ให้อธิบายภาพรวม ที่มาและลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท หรือกลุ่มบริษัท ซึ่งประกอบด้วย
บริษัท   บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ที่ด�ำเนินงานอยู่ในปัจจุบัน หรือก�ำลังจะด�ำเนินงาน แล้วแต่กรณี
โดยให้อธิบายในประเด็นดังต่อไปนี้ด้วย
1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือกลยุทธ์ในการด�ำเนินงานของบริษัทหรือกลุ่มบริษัท
ในภาพรวม ตามที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท ก� ำ หนด (ถ้ า มี ) โดยอธิ บ ายเท่ า ที่ บ ริ ษัท เห็ น ว่ า เหมาะสม
เพือ่ ให้ผลู้ งทุนเข้าใจ และใช้เป็นแนวทางในการติดตามทิศทางการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ในอนาคตต่อไป
1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�ำคัญ
ให้อธิบายการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�ำคัญเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงอ�ำนาจในการ
ควบคุมบริษทั และลักษณะการประกอบธุรกิจในปีทผี่ า่ นมาโดยสังเขป ทัง้ นี้ หากบริษทั มีการเปลีย่ นแปลง
โครงสร้างการถือหุ้น การจัดการ หรือการประกอบธุรกิจ อย่างมีนัยส�ำคัญ หรือมีเหตุการณ์ส�ำคัญอื่น
(เช่น การควบรวมกิจการ) ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ให้อธิบายการเปลี่ยนแปลงในเรื่องดังกล่าวด้วย
1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
ในกรณีที่บริษัทมีบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ให้แสดงข้อมูลต่อไปนี้
			• ให้อธิบายนโยบายการแบ่งการด�ำเนินงานของบริษัทในกลุ่ม
		 • ให้แสดงข้อมูลแผนภาพโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท โดยให้ระบุสัดส่วนการถือหุ้น
และสัดส่วนของสิทธิออกเสียง (ในกรณีทแี่ ตกต่างจากสัดส่วนการถือหุน้ ) ไว้ดว้ ย และในกรณีทกี่ ารถือหุน้
ในบริษทั ย่อยเป็นการตกลงร่วมทุนกับกลุม่ ธุรกิจอืน่ ให้ระบุชอื่ และสัดส่วนการถือหุน้ ของผูร้ ว่ มทุนนัน้ ด้วย
(หากมีบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมจ�ำนวนมาก อาจจัดรวมกันเป็นกลุ่มธุรกิจก็ได้)
			• กรณีเป็นบริษทั ทีป่ ระกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ ในบริษทั อืน่ (holding company) ให้ระบุขนาด
ของบริ ษั ท ที่ ป ระกอบธุ ร กิ จ หลั ก และขนาดของบริ ษั ท อื่ น โดยเปรี ย บเที ย บกั บ ขนาดของบริ ษั ท
ตามหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง1 ทั้งนี้ หากสัดส่วนดังกล่าวไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด ให้ระบุมาตรการ
และแนวทางแก้ไขเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ด้วย
					
1 ตามที่ก�ำหนดในประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้น
   ที่ออกใหม่ และประกาศส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการพิจารณาขนาด
   ของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการอนุญาตให้บริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (holding company)
เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
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ค�ำแนะน�ำ หรือค�ำอธิบายเพิ่มเติม
		 บริ ษั ท ควรเน้ น การอธิ บ ายภาพรวมการประกอบธุ ร กิ จ เพื่ อ ให้ ผู ้ ล งทุ น ทราบภาพรวม
การประกอบธุรกิจของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ที่ด�ำเนินการอยู่ในปัจจุบันได้อย่างรวดเร็ว
และหากบริษัทมีธุรกิจที่จะเริ่มด�ำเนินการในอนาคตอันใกล้ ก็ควรเปิดเผยไว้ด้วย โดยอาจใช้การบรรยาย
หรือแผนภาพโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทประกอบการอธิบายด้วย นอกจากนี้ หากบริษัท
มีพัฒนาการหรือการเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจ
หรือการตัดสินใจของผู้ลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ การจัดการ หรือผู้บริหาร
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้น การเปลี่ยนแปลงการประกอบธุรกิจ การขยายการประกอบธุรกิจ
การเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ ก็ควรอธิบายไว้ด้วย
ตัวอย่างการอธิบาย
บริษัทเริ่มประกอบธุรกิจ...................โดยครอบครัว..................เมื่อปี.........ต่อมาในปี .............
ได้มีบริษัท .................................ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจ..................................ในประเทศ..................
เข้ า ร่ ว มถื อ หุ ้ น ในสั ด ส่ ว นร้ อ ยละ.................จึ ง ท� ำ ให้ ป ั จ จุ บั น บริ ษั ท มี ผู ้ ถื อ หุ ้ น หลั ก 2 กลุ ่ ม คื อ
..............................และได้ขยายธุรกิจมาอย่างต่อเนื่อง จนปัจจุบันบริษัทมีการประกอบธุรกิจใน
...................กลุ ่ ม ธุ ร กิ จ คื อ กลุ ่ ม ธุ ร กิ จ .........................กลุ ่ ม ธุ ร กิ จ .........................
และกลุ่มธุรกิจ.........................โดยมีการแบ่งการด�ำเนินงานของบริษัทในกลุ่ม ดังนี้
บริษัท................
กลุ่มธุรกิจ............

99%
99%

กลุ่มธุรกิจ.............

บริษัท...........

60% บริษัท........... 40%

บริษัท...........

51% บริษัท........... 49%

กลุ่มธุรกิจ.............
บริษัท (ผู้ร่วมทุน)
บริษัท (ผู้ร่วมทุน)

51% บริษัท...........

49%

40% บริษัท........... 60%

บริษัท (ผู้ร่วมทุน)
บริษัท (ผู้ร่วมทุน)

ให้ระบุสัดส่วนการถือหุ้นและสิทธิออกเสียง (กรณีที่แตกต่างกัน) และรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ร่วมลงทุน
ในบริษัทย่อย (และบริษัทร่วม (หากมีข้อมูล)) พร้อมสัดส่วนการถือหุ้นด้วย
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ตัวอย่างการเปิดเผยข้อมูล (กรณี holding company)
บริษัทเป็น holding company ซึ่งมีการลงทุนหลักในบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจ................
และธุรกิจ................นอกจากนี้ ยังมีการลงทุนในบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจ..........................โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
ชื่อบริษัท

ลักษณะธุรกิจ

สัดส่วนการถือหุ้น

1. ธุรกิจหลัก.............................
(ระบุ)
		 บริษัท.............................
		 บริษัท.............................
1. ธุรกิจอื่น .............................
(ระบุ)
		 บริษัท.............................
		 บริษัท...........................
ทั้งนี้ ให้บริษัทเปิดเผยขนาดของบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก และขนาดของบริษัทอื่น ตามหลัก
เกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง* ทั้งนี้ หากไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ให้ระบุมาตรการและแนวทางแก้ไขด้วย
หมายเหตุ
*ประกาศคณะกรรมการก� ำ กั บ ตลาดทุ น ว่ า ด้ ว ยการขออนุ ญ าตและการอนุ ญ าตให้ เ สนอขายหุ ้ น ที่ อ อกใหม่
และประกาศส� ำ นั ก งานคณะกรรมการก� ำ กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ว ่ า ด้ ว ยการพิ จ ารณาขนาดของ
บริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการอนุญาตให้บริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (holding company)
เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท holding company ปรากฏตามภาคผนวก 3

วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือกลยุทธ์ในการด�ำเนินงาน
การเปิ ด เผยข้ อ มู ล ในหั ว ข้ อ นี้ มี ค วามส� ำ คั ญ เนื่ อ งจากเป็ น เรื่ อ งที่ ผู ้ ล งทุ น มั ก ให้ ค วามสนใจ
และเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ ท�ำความเข้าใจทิศทางการด�ำเนินงานของบริษัท โดยบริษัทสามารถ
เปิดเผยและอธิบายเท่าที่บริษัทเห็นว่าเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน โดยจะระบุเป้าหมาย
ที่เป็นตัวเลขไว้หรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ หากบริษัทเปิดเผยเป้าหมายในการด�ำเนินงาน เป้าหมายดังกล่าว
ต้องผ่านการพิจารณาแล้วว่าอยู่ในวิสัยที่เป็นไปได้ โดยควรระบุกลยุทธ์หรือมาตรการด�ำเนินงานรองรับ
ตลอดจนแนวทางที่บริษัทจะด�ำเนินการเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์และเป้าหมายดังกล่าวไว้ด้วยเพื่อให้
ผู้ลงทุนมีความเข้าใจและทราบแนวทางการด�ำเนินการของบริษัท นอกจากนี้ ควรอธิบายความคืบหน้า
และสาเหตุของการไม่สามารถปฏิบตั ติ ามเป้าหมายดังกล่าวในแบบ 56-1 ของปีตอ่ ๆ ไปด้วย (บริษทั อาจจะ
อธิบายความคืบหน้าและสาเหตุไว้ในส่วนที่ 3 หัวข้อ “การวิเคราะห์และค�ำอธิบายของฝ่ายจัดการ” ก็ได้)
ไม่วา่ ในกรณีใด บริษทั ต้องไม่ใช้การเปิดเผยข้อมูลนี้ เพือ่ การโฆษณากล่าวอ้างลอย ๆ หรือท�ำให้สำ� คัญผิด
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1.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่2
ในกรณีที่บริษัทหรือกลุ่มบริษัทเป็นบริษัทในเครือ หรือเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มธุรกิจของ
ผู้ถือหุ้นใหญ่ และโดยสภาพการด�ำเนินธุรกิจหลักของบริษัทอาจต้องสัมพันธ์ พึ่งพิง3 หรือแข่งขัน
กับธุรกิจอืน่ ในกลุม่ ธุรกิจของผูถ้ อื หุน้ ใหญ่อย่างมีนยั ส�ำคัญ บริษทั ควรอธิบายโครงสร้างหรือสถานภาพนัน้
รวมทั้งลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างกัน โดยควรแสดงแผนภาพโครงสร้างธุรกิจโดยรวม
ของผู้ถือหุ้นใหญ่เท่าที่ท�ำได้ด้วย พร้อมทั้งอธิบายเหตุผลและโอกาสหรือความจ�ำเป็นที่ต้องมีการพึ่งพิง
หรือสนับสนุนระหว่างกัน รวมทั้งความส�ำคัญเชิงกลยุทธ์ (positioning) ของบริษัทหรือกลุ่มบริษัท
ต่อกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่ ในกรณีที่โครงสร้างธุรกิจของบริษัทหรือบริษัทในกลุ่มมีการแข่งขันกัน
อย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ควรอธิ บ ายให้ ชั ด เจนด้ ว ยว่ า  บริ ษั ท มี ก ลไกการรั ก ษาสิ ท ธิ ข องผู ้ ถื อ หุ ้ น ให้ ไ ด้ รั บ
ความเป็นธรรมหรือการบริหารจัดการบริษัทจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของกิจการและผู้ถือหุ้น
โดยรวมอย่างไร  ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ลงทุนเข้าใจภาพรวมการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัท
ค�ำแนะน�ำ หรือค�ำอธิบายเพิ่มเติม
บริษัทควรเปิดเผยหัวข้อนี้ถ้าบริษัทหรือกลุ่มบริษัทเป็นบริษัทในเครือ หรือเป็นส่วนหนึ่งของ
กลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่ และธุรกิจหลักของบริษัทมีความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่
อย่างมีนัยส�ำคัญ เพื่อให้ผู้ลงทุนเข้าใจ และสามารถวิเคราะห์โอกาส และความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
ของบริษัทได้ชัดเจนขึ้น ทั้งนี้ ลักษณะความสัมพันธ์ หรือการพึ่งพิงดังกล่าว เช่น
• การท�ำธุรกิจเดียวกันในภูมิภาคอื่น ๆ หรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ใกล้เคียงกัน
• การอาศัยบริษัทในกลุ่มของผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นศูนย์กลางในการจัดหาวัตถุดิบ/บริการขนส่งสินค้า/
การจัดหาเงิน (financing) หรือลูกค้าให้แก่บริษัทและบริษัทอื่นในกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่		
• การใช้วัตถุดิบ การตั้งตัวแทนจ�ำหน่ายสินค้าจากบริษัทในเครือของผู้ถือหุ้นใหญ่ เป็นต้น
ในกรณีเช่นนี้ บริษัทควรเปิดเผย
1. แผนภาพโครงสร้างธุรกิจโดยรวมของธุรกิจในเครือของผู้ถือหุ้นใหญ่ รวมทั้งสถานะ หรือความ
ส�ำคัญเชิงกลยุทธ์ (positioning) ของบริษัทในภาพรวมของกลุ่มธุรกิจในเครือของผู้ถือหุ้นใหญ่ด้วย
เท่าที่บริษัทมีข้อมูล ในกรณีที่โครงสร้างการถือหุ้นภายในกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่มีความซับซ้อนจนไม่สามารถ
แสดงแผนภาพโครงสร้าง หรือเกินวิสัยที่บริษัทจะเข้าถึงข้อมูลนั้น บริษัทสามารถใช้การอธิบายความ
สัมพันธ์ในกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่แทนการแสดงแผนภาพดังกล่าวก็ได้

					
2 ไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลในหัวข้อนี้ก็ได้ หากเป็นกรณีที่การด�ำเนินธุรกิจหลักของบริษัท มิได้มีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้อง
   กับการด�ำเนินธุรกิจอื่นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่อย่างมีนัยส�ำคัญ  หรือมีความสัมพันธ์กันแต่เพียงครั้งคราวเฉพาะธุรกรรม
   เช่น ใช้บริการโฆษณา กู้ยืมเงิน  เช่าทรัพย์สิน เป็นต้น
3 ตัวอย่างของความสัมพันธ์หรือพึ่งพิง เช่น การให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ทางเทคนิค หรือการจัดหา
วัตถุดิบ การใช้ตราสินค้าร่วมกัน เป็นต้น
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2. . ลักษณะความสัมพันธ์ เหตุผล ความจ�ำเป็น หรือประโยชน์ของรายการดังกล่าว และหากบริษัท
ผู้ถือหุ้นเห็นว่า มีการจ�ำกัดขอบเขต/ภูมิภาคในการประกอบธุรกิจของบริษัทไว้ ให้ระบุด้วย ทั้งนี้ บริษัท
ควรอธิบายนโยบาย หรือกลไกการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นให้ได้รับความเป็นธรรมหรือการบริหารจัดการไว้ด้วย
เพื่อให้มั่นใจว่าการก�ำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และการด�ำเนินงานในบริษัทจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุด
ของบริษัทเป็นส�ำคัญ
ตัวอย่างการเปิดเผยความสัมพันธ์กับกลุ่มบริษัทของผู้ถือหุ้นใหญ่
ธุรกิจค้าปลีกของบริษัท เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจในเครือ ABC ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจผลิตและจ�ำหน่าย
ผลิตภัณฑ์อาหารครบวงจร ภายใต้บริษทั ทีส่ ำ� คัญ คือ......................กลุม่ ธุรกิจ ABC มีครอบครัว...........................
เป็นผู้ถือหุ้นหลัก โดยมีโครงสร้างธุรกิจที่ส�ำคัญ ดังนี้
ABC Holding
80%

บมจ. ซุปเปอร์มาร์เก็ต
(ออสเตรเลีย)
ธุรกิจค้าปลีก

99%

100%

บริษัท A1
ผู้ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารส�ำเร็จรูป

บริษัทอื่น ๆ
ธุรกิจก่อสร้าง, โรงแรม

24%
12%

99%

บริษัท A2
ผู้ผลิตและจ�ำหน่ายเนื้อสัตว์
15%

บมจ. ซุปเปอร์มาร์เก็ต (ไทย)
ธุรกิจค้าปลีก (Listed co.)

เครือ ABC มีนโยบายให้บริษัทในเครือแต่ละแห่งมีนโยบาย และการบริหารงานของตัวเอง รายได้ของ
เครือ ABC มาจากรายได้จากการลงทุนในบริษทั ประมาณร้อยละ 10 โดยบริษทั A1 และ A2 จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์
ผ่านบริษัทประมาณ ร้อยละ 5 และร้อยละ 8 ของรายได้ของ A1 และ A2 ตามล�ำดับ และยอดขายสินค้า
จากบริษัทในเครือ ABC คิดเป็นร้อยละ 10 ของยอดจ�ำหน่ายสินค้าทั้งหมดของบริษัท การจ�ำหน่ายสินค้า
ให้แก่บริษัทในเครือดังกล่าว มีเงื่อนไขไม่แตกต่างจากการจ�ำหน่ายให้กับลูกค้ารายอื่น ที่มีประเภทสินค้า
และปริมาณการขายใกล้เคียงกัน

14 คู่มือจัดท�ำแบบแสดงรายการข้อมูล แบบ 56-1 แบบ 69-1

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ในกรณีที่บริษัทมีสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจมากกว่า  1 สาย หรือ 1 กลุ่ม ให้ระบุสัดส่วนรายได้
จากแต่ละสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ โดยอย่างน้อยให้แสดงสัดส่วนรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือ
กลุ่มธุรกิจที่มีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 10 ของรายได้รวมตามงบก�ำไรขาดทุนรวมของปีบัญชีล่าสุด
ตามตาราง ดังนี้   ทั้งนี้ ในกรณีที่หมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทได้แสดงผลการด�ำเนินงาน
ของแต่ ล ะสายผลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ ว้ ค รบถ้ ว นตามมาตรฐานการบั ญ ชี ว ่ า ด้ ว ยการเสนอข้ อ มู ล ทางการเงิ น
จ� ำ แนกตามส่ ว นงานแล้ ว อาจอธิ บ ายโครงสร้ า งรายได้ เ ฉพาะปี ล ่ า สุ ด ก็ ไ ด้ (เช่ น บริ ษั ท มี ร ายได้
จากการประกอบธุรกิจ A ร้อยละ 65 และธุรกิจ B ร้อยละ 35 พร้อมทั้งอธิบายอ้างอิงถึงหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินที่เกี่ยวข้อง)
โครงสร้างรายได้1
สายผลิตภัณฑ์/กลุ่มธุรกิจ

ด�ำเนิน
%
ปี  25.... % ปี  25... % ปี  25.... %
การโดย การถือหุน้ รายได้2
รายได้2
รายได้2
ของบริษทั

สายผลิตภัณฑ์/กลุม่ ธุรกิจที่ 1
สายผลิตภัณฑ์/กลุม่ ธุรกิจที่ 2
สายผลิตภัณฑ์/กลุม่ ธุรกิจที่ 3
รายได้อนื่ 3 (ถ้ามี)
รวม

100

100

100

1 กรณีที่บริษัทได้ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (Initial public offering) ในช่วง 1 หรือ 2
ปีที่ผ่านมา ให้แสดงตารางโครงสร้างรายได้เฉพาะในช่วง 1 หรือ 2 ปีที่ผ่านมา แล้วแต่กรณี   
2 รายได้ ให้รวมถึงส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสียจากการลงทุนด้วย
3 ให้อธิบายลักษณะและสัดส่วนของรายได้อื่น ซึ่งหากรายได้อื่นใดมีสัดส่วนที่มีนัยส�ำคัญ (เช่น เกิน 10%) ให้อธิบาย
แยกออกมาด้วย
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ค�ำแนะน�ำ หรือค�ำอธิบายเพิ่มเติม
1. การแบ่งแยกสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจให้เป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัท โดยควรค�ำนึงถึง
ลั ก ษณะของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ห รื อ บริ ก าร ลั ก ษณะของกระบวนการผลิ ต ประเภทหรื อ กลุ ่ ม ลู ก ค้ า
วิ ธี ก ารจั ด จ� ำ หน่ า ยหรื อ การให้ บ ริ ก าร สภาพแวดล้ อ มทางกฎหมาย ซึ่ ง ในสายผลิ ต ภั ณ ฑ์ ห รื อ
กลุ่มธุรกิจเดียวกัน ควรมีปัจจัยดังกล่าวที่คล้ายคลึงกันหรือเกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ หากสายผลิตภัณฑ์
หรือกลุ่มธุรกิจใดที่มีปัจจัยบางอย่างที่คล้ายคลึงกัน แต่มีความเสี่ยงและผลตอบแทนที่แตกต่างกัน
อย่างเป็นสาระส�ำคัญ เช่น ผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง ผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋อง เป็นต้น ก็ควรแยกเป็น
คนละสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ
2. ในกรณีที่บริษัทมีบริษัทย่อย ให้ใช้รายได้ตามงบการเงินรวมในการแสดงโครงสร้างรายได้
3. ในกรณีที่สายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจใดมีมูลค่ารายได้น้อยกว่าร้อยละ 10 ของรายได้รวมตาม
งบการเงินรวม บริษทั สามารถเปิดเผยรวมกับรายได้อนื่ โดยอธิบายถึงลักษณะรายได้ จ�ำนวน และสัดส่วน
ของรายได้ของกลุ่มธุรกิจดังกล่าวด้วย
4. การแสดงโครงสร้างรายได้ของธุรกิจเฉพาะ
		 4.1 สถาบันการเงิน : ควรแสดงโครงสร้างรายได้แยกตามรายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิ
(หลังจากหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย) และรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ย ทั้งนี้ อาจแสดง
โครงสร้างรายได้แยกตามแผนกลยุทธ์ของบริษัท หรือตามกลุ่มลูกค้าธนาคารตามความเหมาะสม
ประกอบด้วยก็ได้
		 4.2 บริษทั พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ : ควรแสดงโครงสร้างรายได้แยกตามประเภทลักษณะธุรกิจ
เช่น อสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย อสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่า และการรับจ้างก่อสร้าง เป็นต้น ทั้งนี้ กรณี
บริษัทที่มีรายได้จากการท�ำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย บริษัทควรแยกประเภทรายได้ตามลักษณะ
ประเภทของสินค้า (เช่น บ้านเดี่ยว คอนโด เป็นต้น) และหากบริษัทมีรายได้จากการรับจ้างก่อสร้าง
บริษัทควรแยกประเภทรายได้ตามลักษณะงานที่รับจ้างก่อสร้าง (เช่น งานภาครัฐ งานภาคเอกชน) ด้วย
5. บริษัทควรเปิดเผยข้อมูลแยกตามแต่ละสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจตามแนวทางดังนี้
		 5.1 ในการอธิบายการประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ ให้อธิบายทีละสายผลิตภัณฑ์
หรือกลุ่มธุรกิจ ตามที่มีการแบ่งไว้ในตารางโครงสร้างรายได้ โดยให้อธิบายสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ
ที่ 1 ตั้งแต่หัวข้อ (1) ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ (2) การตลาดและภาวะการแข่งขัน (3) การจัดหา
ผลิตภัณฑ์หรือบริการ และ (4) งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ ให้เสร็จสิ้นก่อนแล้ว จึงค่อยอธิบายสายผลิตภัณฑ์
หรือกลุ่มธุรกิจที่ 2 ภายใต้หัวข้อ (1)-(4) ต่อไป
		 5.2 ในกรณีที่บริษัทแบ่งแยกสายผลิตภัณฑ์ เนื่องจากมีความเสี่ยงและผลตอบแทนที่แตก
ต่างกัน แต่มีปัจจัยอื่นตามหัวข้อ ตามข้อ 5.1(2)-(4) ที่เหมือนกัน (เช่น มีกลุ่มลูกค้า หรือใช้ช่องทาง
การจ�ำหน่ายของแต่ละสายผลิตภัณฑ์เดียวกัน) ให้อธิบายลักษณะผลิตภัณฑ์ทลี ะสาย แต่อาจอธิบายหัวข้อ
อื่นตาม 5.1(2)-(4) ของทุกสายผลิตภัณฑ์รวมกันก็ได้
		 5.3 หากมีสายผลิตภัณฑ์หรือกลุม่ ธุรกิจเดียว อาจไม่ตอ้ งแยกหัวข้อนีไ้ ว้ตา่ งหาก โดยอาจอธิบาย
ไว้ภายใต้หัวข้อลักษณะการประกอบธุรกิจก็ได้

16 คู่มือจัดท�ำแบบแสดงรายการข้อมูล แบบ 56-1 แบบ 69-1

		 5.4 หากมียี่ห้อ ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร สัมปทาน หรือใบอนุญาตส�ำคัญ
ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ให้ระบุด้วย
		 5.5 กรณีบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ : ให้อธิบายลักษณะโครงการที่ด�ำเนินการอยู่ เช่น
ชื่อและที่ตั้งของโครงการ ประเภทโครงการ กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย จ�ำนวนหน่วย พื้นที่ขาย/ให้เช่า
มูลค่าโครงการ ความคืบหน้าในการขาย/การพัฒนาโครงการ
ให้อธิบายข้อมูลดังต่อไปนี้แยกตามแต่ละสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ
2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ให้อธิบายลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการเพื่อให้ผู้ลงทุนเข้าใจลักษณะธุรกิจของบริษัทใน
ปีที่ผ่านมา  รวมถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อโอกาสหรือข้อจ�ำกัดการประกอบธุรกิจ เช่น การได้รับ
ใบอนุ ญ าตให้ ป ระกอบธุ ร กิ จ สั ม ปทาน หรื อ การส่ ง เสริ ม การลงทุ น เป็ น ต้ น พร้ อ มทั้ ง อธิ บ าย
ลักษณะสิทธิประโยชน์ที่ได้รับด้วย
กรณีบริษัทหรือบริษัทย่อยประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ให้อธิบายลักษณะโครงการ
ที่มีนัยส�ำคัญที่ก�ำลังด�ำเนินการอยู่ในปัจจุบันในแต่ละโครงการ เช่น ชื่อและที่ตั้งโครงการ ประเภท
โครงการ กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย จ�ำนวนหน่วย พื้นที่ขาย/เช่า  มูลค่าโครงการ ความคืบหน้าการขาย
ความคืบหน้าการพัฒนาโครงการ
2.2 การตลาดและการแข่งขัน
(ก) ให้อธิบายนโยบายการตลาดของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ส�ำคัญในปีที่ผ่านมาซึ่งอาจ
อธิบายในเชิงเปรียบเทียบกับคู่แข่งในภาพรวม โดยไม่จ�ำเป็นต้องเป็นข้อมูลเชิงตัวเลข ลักษณะลูกค้า
กลุ ่ ม ลู ก ค้ า เป้ า หมาย การจ� ำ หน่ า ยและช่ อ งทางการจ� ำ หน่ า ย หากมี ก ารส่ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ อกไป
จ�ำหน่ายต่างประเทศ ให้ระบุสัดส่วนการจ�ำหน่ายในประเทศต่อการส่งออกไปจ�ำหน่ายต่างประเทศ
ชื่อประเทศหรือกลุ่มประเทศที่จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์หรือบริการด้วย
(ข) ให้ อ ธิ บ ายสภาพการแข่ ง ขั น ภายในอุ ต สาหกรรมในปี ที่ ผ ่ า นมา  และแนวโน้ ม ภาวะ
อุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต  เช่น จ�ำนวนคูแ่ ข่งโดยประมาณ ขนาดของบริษทั เมือ่ เทียบ
กับคู่แข่ง สถานภาพและศักยภาพในการแข่งขันของบริษัท ชื่อคู่แข่ง (โดยทั่วไปไม่จ�ำเป็นต้องเปิดเผย
เว้นแต่ในกรณีที่ในอุตสาหกรรมนี้มีคู่แข่งเพียงรายเดียว หรือน้อยรายที่เป็นผู้น�ำตลาด) เป็นต้น
ค�ำแนะน�ำ หรือค�ำอธิบายเพิ่มเติม
1. นโยบายการแข่งขัน และจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัท ควรอธิบาย
		 1.1 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ควรอธิบายตลาดหลัก เช่น บริษัทเน้นการแข่งขันในตลาดสินค้า
คุณภาพสูง ส�ำหรับลูกค้าระดับบน ซึ่งมีคู่แข่งน้อยราย ส่วนใหญ่มาจากต่างประเทศ เป็นต้น ในกรณี
เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีลูกค้าเฉพาะกลุ่ม ควรอธิบายลักษณะลูกค้า ความสัมพันธ์ และระยะเวลาที่ติดต่อ
กับลูกค้าด้วย โดยอาจไม่ต้องระบุชื่อ ทั้งนี้ ควรเน้นอธิบายลูกค้ารายใหญ่ (เช่น มากกว่าร้อยละ 10 ของ
รายได้รวม) แต่หากสัดส่วนของลูกค้ารายใดมีนัยส�ำคัญต่อการด�ำเนินธุรกิจ (เช่น มากกว่าร้อยละ 30
ของรายได้รวมดังกล่าว) ให้เปิดเผยไว้เป็น ปัจจัยความเสี่ยงด้วย
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		 1.2 ในกรณีที่บริษัทแต่งตั้งให้บุคคลใดเป็นผู้จัดจ�ำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว ให้ระบุไว้ด้วย พร้อม
ชื่อบุคคลดังกล่าว และสาระส�ำคัญของสัญญาแต่งตั้งด้วย เช่น จ�ำนวนปี การก�ำหนดผลตอบแทน เป็นต้น
2. ภาวะการตลาดและการแข่งขัน
		 2.1 ให้อธิบายในภาพรวมที่จะท�ำให้ผู้ลงทุนสามารถเข้าใจ โดยอาจไม่จ�ำเป็นต้องเปิดเผย
ข้อมูลในเรื่อง ส่วนแบ่งตลาดของคู่แข่ง โอกาสและอุปสรรคในอุตสาหกรรม และปัจจัยแห่งความส�ำเร็จ
ของผู้ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรม (key success factor) แต่ควรอธิบายภาพกว้างเกี่ยวกับอุปสงค์
อุปทาน การมีสินค้าทดแทน ปัจจัยที่กระทบต่ออัตราการเติบโตของอุตสาหกรรม เป็นต้น (โดยอาจยก
ตัวเลขประกอบด้วยก็ได้ เช่น การบริโภคหรือการส่งออก เท่ากับ...............ล้านบาท ในปี ...............เพิ่ม
ขึ้นเป็น...............ล้านบาท ในปี ...............เป็นต้น)
		 2.2 ควรอธิบายภาวะการตลาดและการแข่งขันข้างต้นของตลาดย่อย (market segment)
ที่บริษัทแข่งขันอยู่ โดยอธิบายลักษณะการแบ่งตลาดย่อยนั้นด้วยก็ได้
		 2.3 การประมาณจ�ำนวนคู่แข่ง หรือการวิเคราะห์เปรียบเทียบความสามารถในการแข่งขัน
ของบริษัท ควรเลือกเฉพาะคู่แข่งที่อยู่ในตลาดเดียวกันกับบริษัท
		
2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
			(ก) ให้ อ ธิ บ ายลั ก ษณะการจั ด ให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ พื่ อ จ� ำ หน่ า ยในปี ที่ ผ ่ า นมา  เช่ น
การผลิต (จ�ำนวนโรงงาน ก�ำลังการผลิตรวม) การจัดหาวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์เพื่อจ�ำหน่าย จ�ำนวน
ผู้จ�ำหน่ายวัตถุดิบ รวมทั้งสัดส่วนการซื้อวัตถุดิบในประเทศและต่างประเทศ (ในกรณีเป็นสถาบัน
การเงิน ให้อธิบายในเรื่องแหล่งที่มาของเงินทุน และการให้กู้ยืม)  
(ข) หากกระบวนการผลิ ต หรื อ การก� ำ จั ด วั ต ถุ ดิ บ เหลื อ ใช้ มี ผ ลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม
ให้อธิบายการด�ำเนินการของบริษัทเพื่อลดผลกระทบในเรื่องดังกล่าว และระบุว่าผลการปฏิบัติจริง
ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมาเป็นไปตามที่กฎหมายก�ำหนดหรือไม่ หากมีข้อพิพาทหรือถูกฟ้องร้องเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม ให้ระบุด้วย พร้อมทั้งอธิบายแนวทางการแก้ไขข้อพิพาทดังกล่าว
ค�ำแนะน�ำ หรือค�ำอธิบายเพิ่มเติม
1. กรณีบริษัทผลิตสินค้าเพื่อจ�ำหน่าย : ควรระบุจ�ำนวนโรงงาน ก�ำลังการผลิตรวม และนโยบาย
การผลิตที่ส�ำคัญ (เช่น เป็นไปตามค�ำสั่งซื้อของลูกค้า เป็นไปตามนโยบายของบริษัทแม่ซึ่งท�ำหน้าที่
เป็นผู้จัดจ�ำหน่ายให้บริษัท เป็นต้น) โดยอาจไม่จ�ำเป็นต้องอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการผลิต
แต่ควรแสดงก�ำลังการผลิต อัตราการใช้ก�ำลังการผลิต
2. การจัดหาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต/การให้บริการ ควรอธิบายข้อมูลดังนี้
		 (1) อธิบายเฉพาะวัตถุดิบที่ส�ำคัญต่อการผลิต (เช่น มีสัดส่วนที่สูงเมื่อเทียบกับต้นทุนรวม
หรือเป็นวัตถุดิบที่มีความจ�ำเป็นต่อการผลิตมาก และมีผู้ขายน้อยรายหรืออาจมีปัญหาการขาดแคลน
ในอนาคตได้ ) โดยให้ อ ธิ บ ายถึ ง สภาพทั่ ว ไปของวั ต ถุ ดิ บ เช่ น แหล่ ง ที่ ม าวั ต ถุ ดิ บ ความยากง่ า ย
ในการจัดหาวัตถุดิบ จ�ำนวนผู้จ�ำหน่ายวัตถุดิบ ประเทศที่สั่งซื้อวัตถุดิบ เป็นต้น

18 คู่มือจัดท�ำแบบแสดงรายการข้อมูล แบบ 56-1 แบบ 69-1

		 (2) ผู้จ�ำหน่ายวัตถุดิบ ควรอธิบายลักษณะผู้จัดจ�ำหน่ายที่ส�ำคัญ (เช่น มากกว่าร้อยละ 10
ของยอดซื้อรวมตามงบการเงินรวม) ความสัมพันธ์ หรือระยะเวลาที่ติดต่อ โดยไม่จ�ำเป็นต้องระบุชื่อ
ก็ได้ ทั้งนี้ หากบริษัทต้องพึ่งพิงการจัดจ�ำหน่ายจากผู้จ�ำหน่ายรายใด หรือมียอดซื้อมากกว่าร้อยละ 30
ของยอดซื้อรวม) ให้เปิดเผยไว้ในหัวข้อปัจจัยความเสี่ยงด้วย นอกจากนี้ หากบริษัทท�ำสัญญา
กับผู้จัดจ�ำหน่ายวัตถุดิบส�ำคัญ ให้สรุปสาระส�ำคัญของสัญญา เช่น อายุและเงื่อนไขส�ำคัญที่จะกระทบ
ความเสี่ยงในการได้มาซึ่งวัตถุดิบนั้นด้วย
		 (3) วัตถุดิบที่มีลักษณะเป็น commodity ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงราคารวดเร็วหรือรุนแรง
หรืออาจมีปัญหาจากการขาดแคลนวัตถุดิบ ให้เปิดเผยไว้ในหัวข้อปัจจัยความเสี่ยงด้วย
3. กรณีธุรกิจสถาบันการเงิน
		 (1) อาจอธิบายนโยบายการบริหารจัดการเงินทุนไว้ด้วยกัน ทั้งด้านการจัดหาเงินทุน การให้
กู้ยืมและการลงทุน ตลอดจนนโยบายการบริหารความเสี่ยง และการด�ำรงเงินกองทุนไว้ด้วย
		 (2) หากมีนโยบายเน้นการจัดหาเงินทุน การให้กยู้ มื หรือการลงทุน ในธุรกิจใด หรือลูกค้ากลุม่ ใด
หรือมีการพึ่งพิงกลุ่มบุคคลใด (เช่น การค�้ำประกัน / ฐานลูกค้า / แหล่งเงินทุน จากธนาคารแม่
ในต่างประเทศ) ให้อธิบายด้วย
2.4 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ (เฉพาะกรณีที่การประกอบธุรกิจมีลักษณะเป็นโครงการหรือชิ้นงาน
ซึ่งแต่ละโครงการหรือชิ้นงานมีมูลค่าสูง และใช้เวลานานในการส่งมอบงาน เช่น ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจ
ต่อเรือ เป็นต้น)
ให้แสดงมูลค่างานทีย่ งั ไม่ได้สง่ มอบ ณ วันหลังสุดทีเ่ ป็นไปได้ หากเป็นโครงการทีม่ มี ลู ค่าตัง้ แต่
ร้อยละ 10 ขึ้นไปของรายได้รวมตามงบการเงินรวมของปีบัญชีล่าสุด ให้ระบุเป็นรายชิ้น ที่คาดว่าจะส่ง
มอบในแต่ละช่วงเวลา
หมายเหตุ ในเรื่องการระบุชื่อลูกค้าหรือผู้จัดจ�ำหน่าย (supplier) ที่มีสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ 30
ของรายได้รวมในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา  ซึ่งเดิมก�ำหนดให้เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยนั้น ตามแบบแสดง
รายการข้อมูลประจ�ำปีนี้ไม่บังคับให้ต้องระบุชื่อ แต่หากบริษัทมีการพึ่งพิงลูกค้าหรือผู้จัดจ�ำหน่าย
รายใดทีม่ บี ทบาทส�ำคัญต่อการอยูร่ อดของบริษทั ก็ให้เปิดเผยเป็นปัจจัยความเสีย่ ง โดยหากมีสดั ส่วนเกิน
ร้อยละ 30 ของรายได้รวมหรือยอดซือ้ รวม ตามแต่กรณี ตามงบการเงินรวม ก็ให้ระบุจำ� นวนราย ลักษณะ
ความสัมพันธ์และประเภทของสินค้าที่ซื้อขาย   อย่างไรก็ดี หากบริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
ชื่อลูกค้าหรือผู้จัดจ�ำหน่ายให้แก่บุคคลอื่น เช่น ผู้ลงทุนหรือนักวิเคราะห์ด้านหลักทรัพย์หรือการลงทุน
ก็ให้ระบุชื่อดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปีด้วย เพื่อให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลเท่าเทียมกันด้วย
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3. ปัจจัยความเสี่ยง
ให้ระบุปัจจัยที่บริษัทเห็นว่า เป็นความเสี่ยงที่มีนัยส�ำคัญ ซึ่งรวมถึง
• ความเสี่ยงต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัท  ให้ระบุและอธิบายปัจจัยที่ฝ่ายจัดการ
เห็นว่า อาจท�ำให้เกิดความเสี่ยงอย่างมีนัยส�ำคัญต่อการประกอบธุรกิจ  การด�ำเนินงาน  ฐานะการเงิน
และผลการด�ำเนินงาน หรือความด�ำรงอยู่ของบริษัทหรือกลุ่มบริษัท  
• ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์   ให้ระบุและอธิบายความเสี่ยงที่อาจท�ำให้
ผู ้ ถื อ หลั ก ทรั พ ย์ ไ ม่ ไ ด้ รั บ ผลตอบแทนหรื อ สิ ท ธิ ที่ ค วรจะได้ รั บ หรื อ สู ญ เสี ย เงิ น ลงทุ น ทั้ ง จ� ำ นวน
หรือบางส่วน
ในการเปิ ด เผยปั จ จั ย ความเสี่ ย งข้ า งต้ น ให้ ร ะบุ เ ฉพาะปั จ จั ย ที่ อ าจมี ผ ลกระทบต่ อ บริ ษั ท
กลุ่มบริษัท  หรือผู้ถือหลักทรัพย์โดยตรง ไม่ใช่ความเสี่ยงส�ำหรับการประกอบธุรกิจหรือการลงทุนทั่วไป
โดยให้อธิบายถึงลักษณะความเสี่ยง เหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของความเสี่ยง ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
(ถ้าประเมินผลกระทบเป็นตัวเลขได้ให้ระบุด้วย) แนวโน้มหรือความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสี่ยง
ดั ง กล่ า ว นอกจากนี้ หากบริ ษั ท มี ม าตรการรองรั บ ไว้ เ ป็ น การเฉพาะและสามารถลดความเสี่ ย ง
ได้อย่างมีนัยส�ำคัญแล้ว บริษัทอาจอธิบายเพิ่มเติมไว้ด้วยก็ได้
ค�ำแนะน�ำ หรือค�ำอธิบายเพิ่มเติม
การเปิดเผยปัจจัยความเสี่ยงนี้ เป็นประโยชน์ทั้งต่อผู้ลงทุนในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากการลงทุน
และช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้บริษัทเองด้วย เนื่องจากการด�ำเนินธุรกิจของทุกบริษัทย่อมมีความเสี่ยง
ที่แตกต่างกัน และในความเสี่ยงเดียวกัน แต่ละบริษัทก็ยังได้รับผลกระทบแตกต่างกัน ขึ้นกับข้อเท็จจริง
นโยบายและลักษณะการประกอบธุรกิจเฉพาะของแต่ละบริษัท การที่บริษัทสามารถระบุประเด็น
ที่เป็นความเสี่ยงส�ำคัญได้ชัดเจน จึงช่วยให้ผู้ลงทุนมั่นใจได้ระดับหนึ่งว่า บริษัทรับทราบความเสี่ยง
นั้น และหากมีมาตรการบริหารจัดการที่เพียงพอด้วยก็จะท�ำให้เชื่อมั่นในการบริหารจัดการมากขึ้น
หรือแม้จะเป็นความเสี่ยงที่ไม่สามารถบริหารจัดการได้ การเปิดเผยความเสี่ยงนั้นก็จะท�ำให้ผู้ลงทุน
ตัดสินใจโดยรู้ และช่วยคุ้มครองฝ่ายบริหารจากการถูกฟ้องร้องได้ด้วย
ในการเปิดเผยปัจจัยความเสี่ยงนี้ บริษัทควรค�ำนึงถึงแนวทางดังต่อไปนี้ด้วย
1. ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการด�ำเนินธุรกิจ ควรเป็นการวิเคราะห์โดยค�ำนึงถึง เป้าหมาย
นโยบาย กลยุทธ์ ลักษณะการด�ำเนินงานของบริษัทเป็นส�ำคัญ การวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงดังกล่าว
ไม่ควรมีลักษณะเป็นข้อเท็จจริงทั่วไป เช่น ผลการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทอาจเปลี่ยนแปลงได้ตาม
ภาวะเศรษฐกิจ แต่ควรเปิดเผยในลักษณะการวิเคราะห์ที่ชัดเจนขึ้น เช่น รายได้หลักของบริษัทมาจาก
การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายแก่ลูกค้าระดับกลางซึ่งก�ำลังซื้อของลูกค้าส่วนนี้อาจถูกกระทบ
อย่างมากจากการที่อัตราดอกเบี้ยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและอัตราส่วนสินเชื่อต่อรายได้ที่มีแนวโน้มสูงขึ้น
เช่นกัน ดังนั้น อัตราการเติบโตของยอดขายบ้านจึงอาจมาจากปัจจัยทางเศรษฐกิจดังกล่าว อย่างไรก็ดี
บริษัทมีนโยบายที่จะลดความเสี่ยงนี้ด้วยการ.....................และกระจายธุรกิจไปยัง.....................เป็นต้น
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2. โดยที่การประกอบธุรกิจที่จะด�ำรงอยู่ได้อย่างต่อเนื่อง (sustainability) ต้องพึ่งพิงการอยู่รอด
ของคู่ค้า ลูกค้า และผู้ที่เกี่ยวข้อง (stakeholders) อื่น ๆ ใน value chain ของบริษัท นอกจากนี้
ในการผลิตสินค้าหรือบริการของบริษัทก็อาจขึ้นกับสภาพแวดล้อม หรือมีผลกระทบด้านสภาพแวดล้อม
ได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ดังนั้น ในการวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงจึงควรค�ำนึงถึง ปัจจัยความเสี่ยง
ที่อาจมีผลกระทบต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง (stakeholders) ของบริษัทใน value chain ซึ่งอาจมีผลกระทบ
ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทอีกทอดหนึ่งด้วย
3. บริษัทควรเปิดเผยเฉพาะปัจจัยความเสี่ยงที่ส�ำคัญ โดยควรอธิบายเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงก่อน
(ปัจจัยที่มีโอกาสเป็นไปได้สูง และหากเกิดแล้วมีผลกระทบมาก) หากเป็นไปได้ควรระบุการประเมิน
ผลกระทบที่เป็นตัวเลขไว้ด้วย และหากมีมาตรการบริหารความเสี่ยง หรือมาตรการรองรับที่สามารถ
ลดความเสี่ยงได้ บริษัทควรอธิบายเพิ่มเติมไว้ด้วย
ทั้งนี้ สามารถศึกษาตัวอย่างปัจจัยความเสี่ยงได้เพิ่มเติมในภาคผนวก 4
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4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
4.1 ให้อธิบายลักษณะส�ำคัญของทรัพย์สินถาวรหลักที่บริษัทและบริษัทย่อยใช้ในการประกอบ
ธุรกิจไม่ว่าจะมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้นหรือไม่ (เช่น ที่ดิน อาคาร โรงงาน เครื่องจักร โดยอาจแสดง
ยอดรวมของทรัพย์สินประเภทเดียวกันไว้ด้วยกัน โดยไม่ต้องแยกแสดงเป็นเครื่องจักรแต่ละเครื่อง
และไม่จ�ำเป็นต้องแยกแสดงเป็นรายบริษัท)  ลักษณะกรรมสิทธิ์  และหากมีการท�ำสัญญาเช่าทรัพย์สิน
ระยะยาว ให้สรุปสาระส�ำคัญของสัญญาด้วย (เฉพาะในเรื่องระยะเวลาการเช่าที่เหลือ เงื่อนไข
ส�ำคัญ และหน้าที่หรือภาระผูกพันของบริษัทตามสัญญานั้น (ถ้ามี))   ทั้งนี้ หากมีการใช้ทรัพย์สินใด
เป็นหลักประกันการกู้ยืมเงิน ให้ระบุวงเงินของภาระหลักประกันของทรัพย์สินนั้นด้วย
ในกรณี ที่ บ ริ ษั ท หรื อ บริ ษั ท ย่ อ ยมี สิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ มี ตั ว ตนที่ ส� ำ คั ญ ในการประกอบธุ ร กิ จ
เช่น สิทธิบัตร สัมปทาน ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า  ให้อธิบายลักษณะส�ำคัญ เงื่อนไข รวมทั้ง
ผลต่อการด�ำเนินธุรกิจและอายุสิทธิดังกล่าวด้วย
ค�ำแนะน�ำ หรือค�ำอธิบายเพิ่มเติม
1. กรณีบริษัทผลิตสินค้าเพื่อจ�ำหน่าย : ควรอธิบายลักษณะทรัพย์สินที่ส�ำคัญที่ใช้ประกอบธุรกิจ
หลัก เช่น ที่ดิน อาคาร โรงงาน เครื่องจักร เป็นต้น เช่น
ประเภท/
ลักษณะทรัพย์สิน

ลักษณะกรรมสิทธิ์

มูลค่า (ลบ.)

ภาระผูกพัน

1. ที่ดิน 2 แปลง
บริษัทเป็นเจ้าของ
ที่ตั้ง....รวมเนื้อที่......ไร่

xxx

2. อาคารส�ำนักงาน
2 ชั้น ที่ตั้ง...............

บริษัทเป็นเจ้าของ

xxx

ติดจ�ำนองกับสถาบัน
การเงินมูลค่า xxx
ล้านบาท
ไม่มีภาระผูกพัน

3. โรงงาน 2 แห่ง
ส�ำหรับธุรกิจ/ผลิต
..........ที่ตั้ง..........

บริษัทย่อย คือ.....
เป็นเจ้าของ

xxx

ไม่มีภาระผูกพัน

4. . โรงงาน 1 แห่ง
ส�ำหรับธุรกิจ/ผลิต
..........ที่ตั้ง..........
5. เครื่องจักร
ประเภท..........
จ�ำนวน.........ชุด

บริษัทย่อย คือ.....
เป็นเจ้าของ

xxx

ไม่มีภาระผูกพัน

ท�ำสัญญาเช่า
ระยะยาว 5 ปี

xxx

-
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		ทั้งนี้ หากบริษัทและบริษัทย่อยอยู่ระหว่างลงทุนเพิ่มเติมในโครงการส�ำคัญ ก็ควรระบุไว้ด้วย
		 2. กรณีบริษัทประกอบธุรกิจเหมืองแร่ : นอกจากอธิบายสินทรัพย์ตามกรณีแรกแล้วให้ระบุ
จ�ำนวนเหมืองแร่ที่ได้รับสัมปทาน ที่ตั้ง พร้อมทั้งแสดงปริมาณส�ำรองของเหมืองแร่แต่ละประเภทที่
ประเมินโดยหน่วยงานราชการ และให้สรุปลักษณะส�ำคัญของสัมปทาน เช่น อายุสิทธิของสัมปทาน
นอกจากนี้ สามารถใช้แนวทางการเปิดเผยข้อมูลธุรกิจเหมืองแร่ในภาคผนวก 2 ประกอบการเปิดเผย
ข้อมูลให้ครบถ้วนด้วย
		 3. กรณีบริษัทประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ : ควรแสดงสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อขายแยกเป็นแต่ละ
โครงการ โดยระบุถึงกรรมสิทธิ์ และราคาประเมินโดยผู้ประเมินราคาที่อยู่ในบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบ
จากส�ำนักงาน ส่วนการวิเคราะห์คุณภาพลูกหนี้ และนโยบายการรับรู้รายได้ และการวิเคราะห์
ความเพียงพอและเหมาะสมของทรัพย์สินดังกล่าว ให้อธิบายไว้ในหัวข้อการวิเคราะห์และค�ำอธิบาย
ของฝ่ายจัดการ
		 4. กรณีที่บริษัทเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าส�ำคัญ ลิขสิทธิ์ หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่น
ให้เปิดเผยด้วย เช่น
รูปแบบ
เครื่องหมาย/
ลิขสิทธิ์

ชื่อเจ้าของ

ประเภทสินค้า/
บริการ

เลขทะเบียน/
ประเทศที่
จดทะเบียน

ระยะเวลา
คุ้มครอง

1. เครื่องหมาย
การค้า  ...................
(ระบุ)
2. ลิขสิทธิ์  .............
(ระบุ)
3. .......................
		 ทั้งนี้ หากบริษัทและบริษัทย่อยมีเครื่องหมายการค้าเป็นจ�ำนวนมาก บริษัทสามารถสรุป
จ� ำ นวนเครื่ อ งหมายการค้ า ทั้ ง หมด และลั ก ษณะส� ำ คั ญ ของเครื่ อ งหมายการค้ า โดยแสดงเฉพาะ
เครื่องหมายการค้าที่มีความส�ำคัญต่อบริษัทและบริษัทย่อยที่ใช้ในการประกอบธุรกิจก็ได้
		 5. ในกรณีที่การด�ำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย พึ่งพิงบนสัญญาส�ำคัญ เช่น สัญญา
สัมปทาน Franchise agreement ให้สรุปสาระส�ำคัญและเปิดเผยเงือ่ นไขส�ำคัญด้วย (เว้นแต่จะได้เปิดเผย
ไว้ในหัวข้ออื่นแล้ว)
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4.2 ให้อธิบายนโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (เช่น ธุรกิจที่บริษัทจะลงทุน)
ค�ำแนะน�ำ หรือค�ำอธิบายเพิ่มเติม
นโยบายการลงทุน : ควรอธิบายนโยบายการลงทุนและการบริหารงานในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม
โดยไม่ต้องเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ซ�้ำซ้อนกับการเปิดเผยในส่วนอื่น ๆ
หรืองบการเงิน
ตัวอย่างการเปิดเผยนโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บริษัทมีนโยบาย/มุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจ....................เนื่องจาก...................โดยเป็นการลงทุน
ในสัดส่วนที่มากพอให้บริษัทเข้าร่วมบริหารจัดการและก�ำหนดแนวทางของธุรกิจดังกล่าวได้ นอกจาก
บริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่มีอยู่ในปัจจุบันแล้ว บริษัทมี/ไม่มีนโยบายที่จะลงทุนเพิ่มเติมใน...................
4.3 ในกรณีที่บริษัทประสงค์จะเปิดเผยราคาประเมินทรัพย์สิน เช่น บริษัทมีการปรับโครงสร้าง
การด�ำเนินธุรกิจ อันเป็นผลให้มีการได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน หรือมีการตีราคาทรัพย์สิน
ใหม่ในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชี ให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่มีการประเมินราคา 
และราคาประเมิน พร้อมทั้งแนบข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สินดังกล่าวตามรายละเอียด
ที่ปรากฏในเอกสารแนบ 4 ด้วย
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5. ข้อพิพาททางกฎหมาย
ให้อธิบายโดยสังเขปถึงข้อพิพาททางกฎหมาย ซึ่งบริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่ความหรือคู่กรณี
โดยที่คดีหรือข้อพิพาทยังไม่สิ้นสุด  ทั้งนี้ ให้อธิบายเฉพาะ (1) คดีที่อาจมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์
ของบริษัทหรือบริษัทย่อยที่มีจ�ำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันสิ้นปีบัญชีล่าสุด  ทั้งนี้
กรณีท่ีส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ ให้อธิบายเฉพาะคดีที่มีจ�ำนวนสูงกว่าร้อยละ 10 ของสินทรัพย์หมุนเวียน
ณ วันสิ้นปีบัญชีล่าสุด (2) คดีที่กระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทหรือบริษัทย่อยอย่างมีนัยส�ำคัญ
แต่ไม่สามารถประเมินผลกระทบเป็นตัวเลขได้ และ (3) คดีที่มิได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติ
ของบริษัทหรือบริษัทย่อย โดยไม่ต้องอธิบายคดีที่เป็นส่วนหนึ่งของการประกอบธุรกิจปกติ เช่น การฟ้อง
บังคับช�ำระหนี้จากลูกค้าในกรณีที่บริษัทที่ออกหลักทรัพย์เป็นสถาบันการเงิน เป็นต้น
ในการอธิบายข้อพิจารณาข้างต้น ให้ระบุถึงศาลที่ก�ำลังพิจารณาคดี วันเริ่มคดี คู่ความ และมูลคดี
และความคืบหน้าของคดี และให้ระบุกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่เป็นคู่ความกับบริษัทด้วย
ค�ำแนะน�ำ หรือค�ำอธิบายเพิ่มเติม
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคดีหรือข้อพิพาทที่ยังไม่สิ้นสุด ซึ่งบริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่ความหรือ
คู่กรณี ควรพิจารณาดังนี้
1. คดีที่ควรเปิดเผย :
		 (1) เป็นคดีที่จะมีผลกระทบทางด้านลบ หมายถึงคดีที่บริษัทเป็นจ�ำเลยที่ถูกฟ้องร้องเรียก
ค่าเสียหาย โดยไม่รวมถึงคดีที่บริษัทเป็นโจทก์
		 (2) คดีที่กระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจอย่างมีนัยส�ำคัญ แต่ไม่สามารถประเมินผลกระทบ
เป็นตัวเลขได้ เช่น กรณีบริษัทด�ำเนินธุรกิจประเภทโรงแรม และมีที่ดินแปลงหนึ่งอยู่ติดชายหาด
ซึ่งก�ำลังอยู่ระหว่างถูกฟ้องร้องจากหน่วยงานทางการว่าเป็นที่สาธารณะ ที่ดินที่มีข้อพิพาทเป็นที่ตั้งของ
ห้องพัก......ห้อง คิดเป็นร้อยละ......ของห้องพักทัง้ หมด ดังนัน้ หากบริษทั แพ้คดีจะท�ำให้มผี ลต่อการด�ำเนิน
ธุรกิจโรงแรมของบริษัทอย่างมีนัยส�ำคัญ
		 (3) คดีที่มิได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของธุรกิจ เช่น บริษัทประกันภัยไม่จ�ำเป็น
ต้องเปิดเผยในกรณีที่บริษัทถูกเรียกให้ช�ำระค่าเสียหายตามกรมธรรม์ เนื่องจากเป็นการด�ำเนินงาน
ตามปกติของธุรกิจประกันภัยอยู่แล้ว (เว้นแต่เป็นกรณีที่มีผลกระทบต่อธุรกิจมาก และเป็นข้อพิพาท
ที่อยู่ระหว่างการด�ำเนินการ)
		 (4) คดีหรือข้อพิพาทที่บริษัทถูกฟ้องร้องภายหลังวันสิ้นงวดบัญชี แต่ก่อนส่งแบบ 56-1 ที่เป็น
คดีที่มีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยส�ำคัญ
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2. ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย :
		 บริษทั ควรเปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับสถานะของคดีหรือข้อพิพาทดังกล่าว เช่น ศาลทีก่ ำ� ลังพิจารณาคดี
วันเริ่มคดี คู่ความ (หากเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้ระบุด้วย) มูลคดี และความคืบหน้า
ของคดี ทั้งนี้ บริษัทอาจจะประเมินผลกระทบในด้านลบว่า หากบริษัทแพ้คดี ความเสียหายดังกล่าว
จะมีผลต่อผลการด�ำเนินงานหรือการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทหรือบริษัทย่อยอย่างไรด้วย
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6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�ำคัญอื่น
6.1 ข้อมูลทั่วไป
ให้เปิดเผยข้อมูลทั่วไปของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ในเรื่องดังต่อไปนี้
(1) ชื่อ สถานที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่ ประเภทธุรกิจ เลขทะเบียนบริษัท โทรศัพท์ โทรสาร
Home Page (ถ้ามี) จ�ำนวนและชนิดของหุ้นที่จ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท
(2) ชื่อ  สถานที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่ ประเภทธุรกิจ โทรศัพท์ โทรสาร จ�ำนวนและ ชนิดของหุ้น
ที่จ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจ�ำนวนหุ้น ที่จ�ำหน่าย
ได้แล้วทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น
(3) ชื่อ สถานที่ตั้ง โทรศัพท์ โทรสารของบุคคลอ้างอิงอื่น ๆ เช่น นายทะเบียนหลักทรัพย์
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาหรือผู้จัดการภายใต้สัญญาการจัดการ
6.2 ข้อมูลส�ำคัญอื่น
ให้ระบุข้อมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยส�ำคัญ หากบริษัท
เห็ น ว่ า  มี ข ้ อ มู ล อื่ น ที่ จ� ำ เป็ น ซึ่ ง เป็ น ประโยชน์ ห รื อ อาจมี ผ ลกระทบต่ อ การตั ด สิ น ใจของผู ้ ล งทุ น
อย่างมีนัยส�ำคัญ หรือเพื่อความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ลงทุนทุกกลุ่ม  โดยบริษัทยังคงมี
หน้าที่และความรับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลให้ถูกต้อง และไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งให้ผู้ลงทุน
ทราบเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน

ส่วนที่ 2
การจัดการและการก�ำกับดูแลกิจการ
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ส่วนที่ 2

การจัดการและการก�ำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
7.1 จ�ำนวนทุนจดทะเบียนและทุนช�ำระแล้ว
(1) บริษัทมีทุนจดทะเบียน
ล้านบาท เรียกช�ำระแล้ว
ล้านบาท
แบ่งเป็นหุ้นสามัญ
หุ้น หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้น (ถ้ามี) มูลค่าหุ้นละ
บาท
ในกรณี ที่ บ ริ ษั ท มี ห ลั ก ทรั พ ย์ ไ ปจดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ อื่ น ให้ ร ะบุ ชื่ อ
ตลาดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนนั้นด้วย
(2) ในกรณี ที่ บ ริ ษั ท มี หุ ้ น ประเภทอื่ น ที่ มี สิ ท ธิ ห รื อ เงื่ อ นไขแตกต่ า งจากหุ ้ น สามั ญ เช่ น
หุ้นบุริมสิทธิ ให้อธิบายลักษณะส�ำคัญของหลักทรัพย์ เช่น จ�ำนวน มูลค่า  และสิทธิและเงื่อนไขที่
แตกต่างจากหุ้นสามัญ เป็นต้น
7.2 ผู้ถือหุ้น
(1) รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่  
ให้ระบุรายชือ่ กลุม่ ผูถ้ อื หุน้ ดังต่อไปนี้ พร้อมทัง้ จ�ำนวนหุน้ ทีถ่ อื และสัดส่วนการถือหุน้ ล่าสุด  
ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ถือหุ้นที่อยู่ภายใต้ผู้มีอ�ำนาจควบคุมเดียวกันเป็นกลุ่ม
เดียวกัน
(ก) กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก
(ข) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการก�ำหนดนโยบาย การจัดการ
หรือการด�ำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยส�ำคัญ (เช่น มีการส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการที่มีอ�ำนาจจัดการ
(authorized director))
ในกรณีที่รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ปรากฏดังกล่าวข้างต้นยังไม่แสดงถึงบุคคลที่เป็น
ผู้ถือหุ้นที่แท้จริง เช่น รายชื่อผู้ถือหุ้นที่แสดงไว้เป็น holding company หรือ nominee account
ให้ระบุชื่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลหลักที่เป็นผู้ถือหุ้นที่แท้จริง รวมทั้งธุรกิจหลักของบุคคลดังกล่าวด้วย
เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควรที่ท�ำให้ไม่อาจทราบผู้ถือหุ้นที่แท้จริงได้  
(2) ในกรณีที่บริษัทมีการประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (holding company)
ให้ แ สดงข้ อ มู ล ผู ้ ถื อ หุ ้ น ของบริ ษั ท ย่ อ ยที่ เ ป็ น บริ ษั ท ที่ ป ระกอบธุ ร กิ จ หลั ก ตามแนวทางที่ ก� ำ หนดไว้
ใน (1) ด้วย
(3) ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ (shareholders’ agreement)
ในกรณี ที่ ก ลุ ่ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น ใหญ่ มี ข ้ อ ตกลงระหว่ า งกั น ในเรื่ อ งที่ มี ผ ลกระทบต่ อ การออก
และเสนอขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานของบริษัท โดยข้อตกลงดังกล่าวมีบริษัทร่วมลงนามด้วย
ให้ระบุ พร้อมทั้งอธิบายสาระส�ำคัญที่มีผลต่อการด�ำเนินงานของบริษัท
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ค�ำแนะน�ำ หรือค�ำอธิบายเพิ่มเติม
ในการเปิดเผยรายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ จะต้องจัดกลุ่มผู้ถือหุ้นและเปิดเผยรายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นดังกล่าว
ที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายการแรก โดยควรพิจารณาดังนี้
1. เปิดเผยรายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้น เพื่อให้สะท้อนผู้มีอ�ำนาจควบคุมในบริษัทที่แท้จริง ซึ่งมีอิทธิพล
ต่อการก�ำหนดนโยบาย การจัดการ หรือการด�ำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยส�ำคัญ
2. ในการจัดกลุ่มผู้ถือหุ้นดังกล่าว บริษัทจะต้องตรวจสอบความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นว่าอยู่ภายใต้
ผู้มีอ�ำนาจควบคุมเดียวกันหรือไม่ เพื่อน�ำมาเปิดเผยรวมกันในลักษณะของกลุ่มผู้ถือหุ้นตามล�ำดับ
ดังกล่าวด้วย
3. บริษัทจะต้องเปิดเผยกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการก�ำหนดนโยบาย
การจัดการ โดยเฉพาะผู้ถือหุ้นที่มีการจัดส่งตัวแทนเข้าร่วมในการบริหารจัดการ หรือมีส่วนร่วม
ในการก�ำหนดทิศทางนโยบายของบริษัท
4. หากผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นนิติบุคคล ให้เปิดเผยข้อมูลโดยสรุปของนิติบุคคลดังกล่าวด้วย เช่น รายชื่อ
ผู้ถือหุ้นหลักที่เป็นผู้ถือหุ้นที่แท้จริง และธุรกิจหลัก เป็นต้น
5. ให้ใช้รายชื่อผู้ถือหุ้นจากการปิดสมุดทะเบียนล่าสุดซึ่งอาจไม่ใช่รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันสิ้นงวด
ปีบญ
ั ชีกไ็ ด้ อย่างไรก็ดี หากมีการเปลีย่ นแปลงผูถ้ อื หุน้ ใหญ่อย่างมีนยั ส�ำคัญหลังการปิดสมุดทะเบียนล่าสุด
ให้ update ข้อมูลรายชื่อผู้ถือหุ้นด้วย และบริษัทควรขอให้มีการปิดสมุดทะเบียนใหม่ด้วย
ตัวอย่างการเปิดเผยรายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่
รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

1. กลุ่มครอบครัว A1
นาย A
นาย B
บริษัท C จ�ำกัด 2
....................
2. บมจ. XYZ3
3. นางสาว M
....................
10. ..............
11. อื่น ๆ
รวม

จ�ำนวนหุ้น (หุ้น)

สัดส่วนการถือหุ้น

xxx,xxx
xxx,xxx
xxx
xxx

xx%
xx%
xx%
xx%

xx,xxx
xx,xxx

xx%
xx%

x,xxx
xxx,xxx
x,xxx,xxx

x%
xx%
100%

หมายเหตุ
1 นาย A นาย B บริษัท C และ..... (เป็นกลุ่ม acting in concert ตามประกาศว่าด้วยเรื่อง การก�ำหนด
ลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระท�ำร่วมกับบุคคลอื่น และการปฏิบัติการตามมาตรา
246 และมาตรา 247 ) ......
2 บริษัท C ประกอบธุรกิจ ................ มีรายชื่อผู้ถือหุ้นตามตารางดังนี้
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รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่
นาย A
นาย B
....................

รวม

จ�ำนวนหุ้น (หุ้น)

สัดส่วนการถือหุ้น

xxx,xxx
xxx
xxx
xxx,xxx

xx%
x%
x%
100%

หรือใช้หลักการอธิบายดังนี้
บริษัท C ประกอบธุรกิจ ................ มีรายชื่อผู้ถือหุ้น คือ นาย A ถือหุ้นจ�ำนวน xxx,xxx หุ้น (หรือคิดเป็น
xx% ของหุ้นที่จ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมด) นาย B ถือหุ้นจ�ำนวน xxx หุ้น (หรือคิดเป็น x% ของหุ้นที่จ�ำหน่าย
ได้แล้วทั้งหมด)
3 บมจ. XYZ เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกอบธุรกิจ.................

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น
(1) กรณีทบี่ ริษทั มีหลักทรัพย์แปลงสภาพ เช่น ใบส�ำคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซือ้ หุน้ หุน้ กูแ้ ปลงสภาพ
ให้อธิบายลักษณะส�ำคัญของหลักทรัพย์ เช่น ประเภท อายุ อัตราดอกเบี้ย อัตราและราคาแปลงสภาพ
จ� ำ นวนหุ ้ น ที่ อ อกเพื่ อ รองรั บ การแปลงสภาพ จ� ำ นวนและมู ล ค่ า ที่ เ สนอขาย จ� ำ นวนและมู ล ค่ า
ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพ จ�ำนวนและมูลค่าที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน วันครบก�ำหนดไถ่ถอน หลักประกัน
และเงือ่ นไขอืน่ ทีเ่ ป็นสาระส�ำคัญ เช่น การให้สทิ ธิไถ่ถอนหุ้นกูแ้ ปลงสภาพก่อนครบก�ำหนด (put option
และ call option) เป็นต้น  
(2) กรณีที่บริษัทมีหลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ เช่น หุ้นกู้ ตั๋วเงิน ให้อธิบายลักษณะส�ำคัญ
ของหลั ก ทรั พ ย์ ดั ง กล่ า ว เช่ น ประเภทหุ ้ น กู ้ หรื อ ตั๋ ว เงิ น จ� ำ นวนและมู ล ค่ า ที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ ไ ถ่ ถ อน
วั น ครบก� ำ หนดไถ่ ถ อน หลั ก ประกั น เงื่ อ นไขอื่ น ที่ เ ป็ น สาระส� ำ คั ญ เช่ น การให้ สิ ท ธิ ไ ถ่ ถ อนหุ ้ น กู้
หรือตั๋วเงินก่อนครบก�ำหนด (put option และ call option) เงื่อนไขในการกู้ยืมเงิน เป็นต้น
และการจัดอันดับความน่าเชือ่ ถือครัง้ หลังสุดของหุน้ กูห้ รือตัว๋ เงิน ผูอ้ อกหุน้ กูห้ รือตัว๋ เงิน หรือผูค้ ำ�้ ประกัน
การช�ำระหนี้ตามตราสาร แล้วแต่กรณี  
ในกรณีบริษทั ทีอ่ อกหลักทรัพย์มหี น้าทีย่ นื่ แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1)
นี้อันเนื่องจากการออกตราสารหนี้ด้วย และตราสารหนี้นั้นมีผู้ค�้ำประกันการช�ำระหนี้ ให้แนบข้อมูล
เกี่ยวกับผู้ค�้ำประกันซึ่งเป็นข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน ซึ่งรวมถึงลักษณะ
การประกอบธุรกิจ ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำคัญที่แสดงถึงฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงาน อันดับ
ความน่าเชื่อถือของผู้ค�้ำประกันครั้งหลังสุด (ถ้ามี) ด้วย   ทั้งนี้ หากผู้ค�้ำประกันดังกล่าวเป็นบริษัท
ที่มีหน้าที่ยื่นแบบ 56-1 ให้อ้างอิงไปยังแบบ 56-1 ของผู้ค้�ำประกันที่จัดไว้ที่เว็บไซต์ของส�ำนักงานได้
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7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล  
ให้ระบุนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่จะจ่ายให้ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนโยบายที่บริษัทย่อย
จะจ่ายเงินปันผลให้บริษัทด้วย
ค�ำแนะน�ำ หรือค�ำอธิบายเพิ่มเติม
ในกรณีทบี่ ริษทั หรือบริษทั ย่อยมีขอ้ จ�ำกัดการจ่ายเงินปันผล ควรระบุไว้ดว้ ย เช่น จะจ่ายเงินปันผลได้
ต้องผ่านการพิจารณาจากธนาคารผู้ให้กู้ หรือผู้ร่วมทุนที่เป็นชาวต่างชาติก่อน หรือธนาคารก�ำหนด
ให้บริษัทหรือบริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลได้ไม่เกิน xx% ต่อปี โดยต้องด�ำรงอัตราส่วน (หนี้สินต่อทุน/
ความสามารถในการจ่ายช�ำระดอกเบีย้ ) ให้ไม่เกินกว่า/น้อยกว่า (x เท่า) เป็นต้น ทัง้ นี้ บริษทั ควรพิจารณา
นโยบายการจ่ายเงินปันผลจากงบการเงินเฉพาะ เพื่อให้การจ่ายเงินปันผลสอดคล้องกับกระแสเงินสด
ของบริษัทด้วย
หากเป็น holding company ซึ่งมีรายได้หลักมาจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่เป็นบริษัท
ที่ประกอบธุรกิจหลักของบริษัทก็ควรระบุนโยบายและเงื่อนไขการจ่ายเงินปันผลของบริษัทดังกล่าว
ให้ชัดเจนด้วย
นอกจากนี้ บริษัทควรเปิดเผยข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสิน
ใจลงทุนเพิ่มด้วย
ตัวอย่างการเปิดเผยข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง
ปี
อัตราก�ำไรสุทธิต่อหุ้น
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น
อัตราการจ่ายเงินปันผล
ต่อก�ำไรสุทธิ (%)

25X1

25X2

25X3

25X4

25X5
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8. โครงสร้างการจัดการ
8.1 คณะกรรมการบริษัท
ให้ระบุรายชื่อของกรรมการและผู้มีอ�ำนาจควบคุมบริษัท (ถ้ามี) และหากกรรมการรายใดเป็น
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ หรือ กรรมการในชุดอื่นใดของบริษัท ให้ระบุให้ชัดเจน  นอกจากนี้
ให้ระบุจ�ำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ และจ�ำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละรายเข้าประชุม
คณะกรรมการบริษัท ในปีที่ผ่านมา  ในกรณีที่เป็นบริษัทที่ประกอบกิจการโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น
(holding company)   ให้ระบุข้อมูลของกรรมการและผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทย่อยที่เป็นบริษัท
ที่ประกอบธุรกิจหลัก ตามแนวทางข้างต้นด้วย
ทั้งนี้ ให้แนบข้อมูลของกรรมการและผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทและบริษัทย่อยที่เป็นบริษัท
ทีป่ ระกอบธุรกิจหลักตามรายละเอียดทีป่ รากฏในเอกสารแนบ 1 และแสดงรายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ
ของบริษัทย่อยตามเอกสารแนบ 2 ด้วย
ค�ำแนะน�ำ หรือค�ำอธิบายเพิ่มเติม
กรรมการและผู้บริหารของบริษัทควรปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยมี
โครงสร้างการบริหารที่ชัดเจน ถ่วงดุล และสามารถตรวจสอบได้ โดย
1. คณะกรรมการเข้าใจบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถือหุ้น และแสดงได้ว่า
จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
2. โครงสร้างคณะกรรมการและการจัดการ ต้องมีการตรวจสอบและถ่วงดุลกันอย่างเพียงพอ โดย
		 ก. มีกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ไม่น้อยกว่าสามคน
		 ข. มีคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ซึ่งประกอบด้วย กรรมการตรวจสอบ
อย่ า งน้ อ ย 3 คน ที่ มี ค วามเป็ น อิ ส ระ โดยมี ห น้ า ที่ ใ นลั ก ษณะเดี ย วกั บ ที่ ก� ำ หนดในข้ อ บั ง คั บ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีความรู้และประสบการณ์ที่จะสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
รวมทั้งท�ำหน้าที่อื่นในฐานะกรรมการตรวจสอบได้ (สามารถ download คุณสมบัติกรรมการตรวจสอบ
ได้จาก www.sec.or.th และหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบได้จาก www.set.or.th)
		 ค. มีการมอบอ�ำนาจระหว่างคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการที่ชัดเจน ตามรายละเอียด
ที่ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อการก�ำกับดูแลกิจการแล้ว
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ตัวอย่างการแสดงรายชื่อคณะกรรมการบริษัท
รายชื่อกรรมการ

ต�ำแหน่ง

การประชุมคณะกรรมการ
จ�ำนวนครั้งการประชุม จ�ำนวนครัง้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุม

นาย.........

ประธานกรรมการ

x

x

นาย.......

กรรมการ
กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
และกรรมการสรรหา
และก�ำหนด
ค่าตอบแทน
.........
.........

x

x

x

x

นาย.......

.........

.........

ทัง้ นี้ หากมีกรรมการท่านใด ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ให้ระบุสาเหตุดว้ ย นอกจากนี้
หากมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการในระหว่างงวดหรือหลังวันสิ้นงวดแต่ก่อนส่งแบบ 56-1 เช่น แต่งตั้งใหม่
หรือลาออก ให้ระบุชื่อกรรมการที่แต่งตั้งใหม่หรือกรรมการที่ลาออก พร้อมระบุวันที่ด้วย
8.2 ผู้บริหาร
ให้ระบุรายชื่อและต�ำแหน่งของผู้บริหารของบริษัท   พร้อมทั้งแสดงแผนภาพโครงสร้าง
ภายในบริษัท (organization chart)  ในกรณีที่เป็นบริษัทที่ประกอบกิจการโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น
(holding company) ให้ระบุรายชื่อและต�ำแหน่งของผู้บริหาร รวมถึงแผนภาพโครงสร้างภายใน
ของบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักด้วย
ทั้งนี้ ให้แนบข้อมูลของผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก
ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบ 1 ด้วย
ค�ำแนะน�ำ หรือค�ำอธิบายเพิ่มเติม
ให้บริษัทเปิดเผยชื่อและต�ำแหน่งของผู้บริหารซึ่งต้องสอดคล้องกับข้อมูลตามโครงสร้างการบริหาร
จัดการของบริษทั (organization chart) ทัง้ นี้ หากบริษทั ต้องการเปิดเผยรายชือ่ ผูบ้ ริหารเกินกว่านิยาม
ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก�ำหนด บริษัทควรระบุข้อมูลให้ทราบว่า ผู้บริหารรายใดไม่ได้เป็น
ผู ้ บ ริ ห ารตามนิ ย ามดั ง กล่ า วด้ ว ย และหากบริ ษั ท มี ก ารเปลี่ ย นแปลงกรรมการหรื อ ผู ้ บ ริ ห าร
หลั ง วั น สิ้ น งวดบั ญ ชี ป ระจ� ำ ปี แต่ ก ่ อ นส่ ง แบบ 56-1 บริ ษั ท ควรเปิ ด เผยข้ อ มู ล การเปลี่ ย นแปลง
กรรมการหรือผู้บริหารดังกล่าวเพิ่มเติมในแบบ 56-1 ด้วย
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ตัวอย่างการเปิดเผยรายชื่อและต�ำแหน่งของผู้บริหาร
ณ วันที่

(วันสิ้นงวดปีบัญชี)

บริษัทมีผู้บริหารจ�ำนวน 8 ท่าน ดังนี้

รายชื่อผู้บริหาร

ต�ำแหน่ง

1. นาย......
2. นาย......
3. นาย......
4. นาย......
................
8. นาง......

กรรมการผู้จัดการ
รองกรรมการผู้จัดการ - ฝ่าย..........
รองกรรมการผู้จัดการ - ฝ่าย..........
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
................
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ทั้งนี้ หากภายหลังวันสิ้นงวดปีบัญชีหรือก่อนส่งแบบ 56-1 บริษัทมีการปรับเปลี่ยนผู้บริหาร
ก็ควรจะเปิดเผยชื่อผู้บริหารที่เข้าใหม่/ลาออก พร้อมทั้งระบุวันที่ด้วย
ตัวอย่างการเปิดเผยแผนภาพโครงสร้างการบริหารจัดการภายในบริษัท
ณ วันที่
(ณ วันสิ้นงวดปีบัญชี)
(หากภายหลังวันสิ้นงวดปีบัญชี บริษัทมีการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างการบริหารจัดการอย่างมีนัยส�ำคัญ ก็ควรจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเพิ่มเติมด้วย)
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการผู้จัดการ
รองกรรมการผู้จัดการ
ฝ่าย.......
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
การตลาดและลูกค้า

1

รองกรรมการผู้จัดการ
ฝ่าย.......

2

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
.............

4

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

5

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
.............

6

3

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
.............

7
8

ผูอ้ ำ� นวยการ ผูอ้ ำ� นวยการ
ฝ่าย......... ฝ่าย.........

ผูอ้ ำ� นวยการ ผูอ้ ำ� นวยการ
ฝ่าย......... ฝ่าย.........
1

8

ผูอ้ ำ� นวยการ ผูอ้ ำ� นวยการ ผูอ้ ำ� นวยการ ผูอ้ ำ� นวยการ
ฝ่าย......... ฝ่าย.........
ฝ่าย......... ฝ่ายบัญชี
และการเงิน

คือผู้บริหารของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
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8.3 เลขานุการบริษัท
ให้ระบุชื่อของเลขานุการบริษัท  พร้อมทั้งแนบข้อมูลของเลขานุการบริษัทตามรายละเอียด
ที่ปรากฏในเอกสารแนบด้วย
ตัวอย่างการเปิดเผยข้อมูลเลขานุการบริษัท
(ชื่อ นามสกุล)
คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้..................................ด�
ำรงต�ำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท
ตั้งแต่วันที่.................โดยคุณสมบัติของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทปรากฎในเอกสารแนบ 1
8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร : ให้อธิบายในประเด็นดังนี้
(1)  ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
(ก) ให้แสดงค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทแต่ละรายในปีที่ผ่านมา โดยให้ระบุเฉพาะ
ค่ า ตอบแทนในฐานะกรรมการเท่ า นั้ น ในกรณี ก รรมการได้ รั บ ค่ า ตอบแทนในฐานะผู ้ บ ริ ห าร
ตาม (ข) ด้วย ให้แยกระบุคา่ ตอบแทนไว้ใน (ข) และให้อธิบายลักษณะค่าตอบแทนด้วย (เช่น ค่าตอบแทน
กรรมการรายนาย ก เท่ากับ xx  บาท ในปี 25xx โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปเบี้ยประชุมและบ�ำเหน็จ
กรรมการซึ่งแปรตามผลการด�ำเนินงานของบริษัท เป็นต้น)
ทัง้ นี้ ในกรณีทกี่ รรมการอิสระของบริษทั เป็นกรรมการอิสระของบริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย หรือ
บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน ให้แสดงค่าตอบแทนรวมที่กรรมการอิสระแต่ละรายได้รับจากบริษัทดังกล่าว
ในปีท่ีผ่านมาด้วย
(ข) ให้แสดงค่าตอบแทนรวมและจ�ำนวนรายของกรรมการบริหารและผูบ้ ริหารของบริษทั
ในปีที่ผ่านมา  และให้อธิบายลักษณะค่าตอบแทนด้วย (ในข้อนี้ ค�ำว่า  “ผู้บริหาร” ให้หมายความว่า 
ผู้จัดการ ผู้บริหารสี่รายแรกต่อจากผู้จัดการลงมา  และผู้บริหารรายที่สี่ทุกราย โดยไม่รวมถึงผู้จัดการ
ฝ่ายบัญชีหรือการเงินหากต�ำแหน่งผู้จัดการฝ่ายไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกันกับผู้บริหารรายที่สี่)
ในกรณีที่ค่าตอบแทนในปีที่ผ่านมาไม่สะท้อนค่าตอบแทนที่แท้จริง (เช่น มีการตั้ง
ผู้บริหารใหม่จ�ำนวนมากในปีปัจจุบัน) ให้ประมาณค่าตอบแทนดังกล่าวส�ำหรับปีปัจจุบันด้วย
ทัง้ นี้ ส�ำหรับบริษทั ทีป่ ระกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุน้ ในบริษทั อืน่ (holding company)
ให้แสดงค่าตอบแทนและจ�ำนวนรายของกรรมการและผู้บริหารทุกคนของบริษัทย่อยที่เป็นบริษัท
ที่ประกอบธุรกิจหลักในปีที่ผ่านมาตามแนวทางข้างต้นด้วย
(2)  ค่าตอบแทนอื่น (ถ้ามี)
ให้แสดงค่าตอบแทนอื่นและอธิบายลักษณะของค่าตอบแทนนั้น เช่น โครงการ ให้สิทธิซื้อ
หุน้ หรือหลักทรัพย์แปลงสภาพแก่กรรมการและผูบ้ ริหาร (อธิบายหลักเกณฑ์และวิธกี ารจัดสรรหลักทรัพย์
ดังกล่าว และสัดส่วนการได้รับหุ้นของกรรมการและผู้บริหารเมื่อเทียบกับจ�ำนวนหุ้นหรือโครงการ
ทั้งหมด) รวมทั้งเงินกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ  ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามแนวทางที่ก�ำหนดไว้ใน (1)
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ตัวอย่างการเปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
บริษัทอาจเปิดเผยนโยบายในการก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง พร้อมทั้ง
คณะกรรมการย่อยชุดอื่น ในลักษณะที่เปรียบเทียบกับอุตสาหกรรม ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขต
ของบทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน โดยในกรณี
ที่มีกรรมการบริษัทด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทย่อยด้วย อาจพิจารณาเปิดเผยค่าตอบแทน
ที่กรรมการท่านนั้นได้รับจากการเป็นกรรมการในบริษัทย่อย นอกจากนี้ ค่าตอบแทนกรรมการ
ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น และคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง
ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555
		 (1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
				 ค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วยเบี้ยประชุม ซึ่งจ่ายตามจ�ำนวนครั้งที่เข้าประชุม ดังนี้
รายชื่อ
กรรมการ

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)
ต�ำแหน่ง

คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ รวม
บริษัท
ตรวจสอบ
สรรหา
และก�ำหนด
ค่าตอบแทน
xx,xxx
xx,xxx

นาย.....

ประธานกรรมการ

นาย.....

กรรมการ
กรรมการอิสระ
และประธาน
กรรมการตรวจสอบ

xx,xxx

xx,xxx

-

xx,xxx

นาย.....

กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน

xx,xxx

xx,xxx

xx,xxx

xx,xxx

...........

...........

...........

...........

...........

ในกรณีทบี่ ริษทั มีคณะกรรมการชุดย่อยอืน่ นอกเหนือจากตัวอย่างทีแ่ สดงไว้ เช่น คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบรรษัทภิบาล เป็นต้น ให้บริษัทเปิดเผยค่าตอบแทนที่กรรมการ
ได้รับจากคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ เพิ่มเติมไว้ด้วย
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				 ค่าตอบแทนผู้บริหาร
				 ในปี..............บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วย เงินเดือนและโบนัส ให้กับผู้บริหาร
จ�ำนวน.......					
xx ราย รวมทั้งสิ้น............
xx.xx ล้านบาท
		 (2) ค่าตอบแทนอื่น
				 ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ
				 กรรมการได้รับสิทธิในการเบิกค่ารับรองในวงเงิน ..............
xx,xxx บาทต่อเดือน และสามารถ
ใช้บริการต่างๆ ของบริษัทได้ เช่น บ้านพักผู้บริหารและพนักงานในต่างจังหวัด ห้องอาหารและห้องพัก
ในโรงแรมที่เป็นของบริษัทย่อย มูลค่าประมาณ...............
xx,xxx บาทต่อปี (ถ้ามี)
				 ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร
				 • เงินกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
					 บริษัทได้จัดให้มีกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหารโดยบริษัทได้สมทบในอัตราส่วน
ร้อยละ ......
xx ของเงินเดือน โดยในปี ...........บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพส�ำหรับผู้บริหาร
xx ราย รวมทั้งสิ้น..........		
x.xx ล้านบาท
......					
				 • โครงการเสนอขายใบส�ำคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซือ้ หุน้ สามัญต่อผูบ้ ริหารและพนักงาน (ESOP)
					 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่................ได้อนุมัติให้เสนอขายใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
ที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน (ESOP) จ�ำนวน................หน่วย เพื่อ.............................
(เช่น ให้ผู้บริหาร
และพนักงานมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของบริษัท) โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรร ดังนี้ ..........................
.................................................................
............................ ทั้งนี้ ใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวมีอัตราการใช้สิทธิ....................
ใบส�ำคัญแสดงสิทธิต่อ................หุ้นสามัญของบริษัท และมีราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้น...............บาท
โดยผู้บริหารของบริษัทจ�ำนวน................ราย ได้รับการจัดสรรใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบริษัท
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ................ เมื่อเทียบกับใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบริษัทของทั้งโครงการ
				 • โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (EJIP)
					 บริ ษั ท ได้ จั ด ให้ มี โ ครงการร่ ว มลงทุ น ระหว่ า งนายจ้ า งและลู ก จ้ า ง (EJIP) เพื่ อ เป็ น
แรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านและร่วมท�ำงานกับบริษทั ในระยะยาว โดยมีระยะเวลาของโครงการ..............ปี
สิ้นสุดวันที่...............ผู้บริหารที่สามารถเข้าร่วมโครงการ EJIP ได้จะต้องมีอายุงานไม่น้อยกว่า..............ปี
และมีการปฏิบัติงานที่ดี โดยบริษัทจะหักเงินเดือนผู้บริหารร้อยละ..........และบริษัทได้จ่ายเงินสมทบอีก
ในอัตราร้อยละ..............ของเงินเดือนผู้บริหารเช่นกัน ในปี..............มีผู้บริหารเข้าร่วมโครงการจ�ำนวน
ราย.........บริษัทได้จ่ายเงินสมทบทั้งสิ้น.............. ล้านบาท
8.5 บุคลากร : ให้แสดงจ�ำนวนพนักงานทั้งหมด และจ�ำนวนพนักงานในแต่ละสายงานหลัก
และในกรณีที่บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงจ�ำนวนพนักงานอย่างมีนัยส�ำคัญ หรือมีข้อพิพาทด้านแรงงาน
ที่ส�ำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา  ให้อธิบายเหตุผลและนโยบายในเรื่องดังกล่าว   นอกจากนี้ ให้แสดง
ผลตอบแทนรวมของพนั ก งานและอธิ บ ายลั ก ษณะผลตอบแทนนั้ น (เช่ น เป็ น เงิ น เดื อ น โบนั ส
และเงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น) รวมทั้งอธิบายนโยบายในการพัฒนาพนักงาน
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ตัวอย่างการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับจ�ำนวนพนักงานและผลตอบแทน
บริษัทมีพนักงานทั้งหมด.................คน โดยในปี................บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงาน
จ�ำนวนทั้งสิ้น.........ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ
เงินโบนัสเงินช่วยเหลือพิเศษ เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น นอกจากนี้
บริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะเดียวกันกับบริษัทรวม................บาท
จ�ำนวนพนักงานและผลตอบแทน
ปี.............................
พนักงานปฏิบัติการ/
บริการ (คน)
พนักงานบริหาร (คน)
พนักงานในส�ำนักงาน
ใหญ่ (คน)
รวม (คน)
ค่าตอบแทนพนักงาน
(ล้านบาท)

บริษัท/สายงาน/
ธุรกิจ/บริษัทย่อย......

บริษัท/สายงาน/
ธุรกิจ/บริษัทย่อย......

บริษัท/สายงาน/
ธุรกิจ/บริษัทย่อย......
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9. การก�ำกับดูแลกิจการ :
ให้บริษัทอธิบายการด�ำเนินการหรือการปฏิบัติการเกี่ยวกับการก�ำกับดูแลกิจการที่มีสาระส�ำคัญ
อย่างน้อยในเรื่องดังต่อไปนี้และในกรณีที่บริษัทมิได้มีการปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ส�ำหรับบริษัทจดทะเบียนที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�ำหนดในเรื่องใด ให้ระบุเรื่องที่ไม่ปฏิบัติ
พร้อมทั้งแสดงเหตุผลประกอบด้วย ทั้งนี้ ในการแสดงเหตุผลประกอบดังกล่าว บริษัทอาจเลือกใช้
วิธีอ้างอิงไปยังค�ำอธิบายที่เกี่ยวข้องในหัวข้ออื่น หรือรายงานอื่นที่เปิดเผยต่อประชาชนทางเว็บไซต์ของ
บริษัทก็ได้   
9.1 นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
ในกรณีที่บริษัทและบริษัทย่อยมีการก�ำหนดนโยบายเกี่ยวกับการก�ำกับดูแลกิจการ
ให้ระบุไว้ด้วย (ถ้ามี)
9.2 คณะกรรมการชุดย่อย
(1) ให้อธิบายโครงสร้างกรรมการบริษัทว่า  ประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อยทั้งหมด
กี่ชุด เช่น คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการก�ำหนด
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร เป็นต้น  และขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของกรรมการแต่ละชุด  
(2) ให้ ร ะบุ ร ายชื่ อ กรรมการตรวจสอบที่ มี ค วามรู ้ แ ละประสบการณ์ ใ นการสอบทาน
งบการเงินของบริษัท และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของกรรมการรายดังกล่าวด้วย
ค�ำแนะน�ำ หรือค�ำอธิบายเพิ่มเติม
1. โครงสร้างคณะกรรมการและการจัดการ ต้องมีการตรวจสอบและถ่วงดุลกันอย่างเพียงพอ
โดยนอกจากต้องมีคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) และมีการมอบอ�ำนาจระหว่าง
คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการที่ชัดเจน โดย
		 ก. จัดท�ำเป็นลายลักษณ์อกั ษร หรือบันทึกเป็นมติคณะกรรมการในรายงานการประชุม
อย่างชัดเจน
		 ข. ระบุขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของผู้รับมอบอย่างชัดเจน
			 • ขอบเขตดังกล่าวต้องไม่รวมถึง การอนุมัติให้ท�ำรายการที่ผู้รับมอบอ�ำนาจหรือบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์				
			 • ในการระบุขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของกรรมการแต่ละชุด โดยเฉพาะคณะกรรมการ
บริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ควรระบุให้ชัดเจนถึงอ�ำนาจอนุมัติ เช่น ลักษณะรายการที่ได้รับ
มอบอ�ำนาจและวงเงินที่สามารถอนุมัติของแต่ละรายการด้วย ทั้งนี้ ไม่ควรระบุขอบเขตที่กว้างเกินไป
เช่น กรรมการมีอ�ำนาจหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
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ตัวอย่างการเปิดเผยขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ตามข้อบังคับบริษัท กรรมการมีอ�ำนาจหน้าที่ตัดสินใจและดูแลการด�ำเนินงานของบริษัท เว้นแต่
เรื่องดังต่อไปนี้ ซึ่งคณะกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนด�ำเนินการ (1) เรื่อง
ที่ ก ฎหมายก� ำ หนดให้ ต ้ อ งได้ ม ติ ที่ ป ระชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น (2) การท� ำ รายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น ที่ มี มู ล ค่ า
เกินกว่า................. และ (3) การซื้อหรือขายสินทรัพย์ส�ำคัญที่มีมูลค่าเกินกว่า...................เป็นต้น
ทั้ ง นี้ ในการอธิ บ ายโครงสร้ า งกรรมการชุ ด ย่ อ ยของบริ ษั ท อาจจะระบุ อ งค์ ป ระกอบ วาระ
การด�ำรงต�ำแหน่ง จ�ำนวนครั้งการประชุมด้วยก็ได้
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ : ปัจจุบันตลาดหลักทรัพย์ฯ ก�ำหนดให้กรรมการตรวจสอบต้อง
จัดท�ำรายงานการก�ำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบอยู่แล้ว ดังนั้น เพื่อความสะดวกของ
ผู้ลงทุนที่จะสามารถดูข้อมูลของบริษัทได้จากแหล่งเดียว จึงก�ำหนดเพิ่มให้บริษัทเปิดเผยรายงาน
ดั ง กล่ า วไว้ ใ นแบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจ� ำ ปี ด ้ ว ย (ตามแนวทางที่ ก� ำ หนดในหนั ง สื อ เวี ย นที่
จ.(ว) 2/2547 เรื่อง การแก้ไขหลักเกณฑ์การอนุญาตเสนอขายหุ้นต่อประชาชนและการเปิดเผยข้อมูล)
9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
(1) กรรมการอิสระ
			 • ให้ระบุหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ ได้แก่ คุณสมบัติ และกระบวนการ
สรรหา
			 • หากในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา  กรรมการอิสระมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
หรือการให้บริการทางวิชาชีพ หรือบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระมีหรือเคยมีความสัมพันธ์
ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ในมูลค่าเกินกว่าหลักเกณฑ์ทกี่ ำ� หนด4  ให้บริษทั เปิดเผยลักษณะ
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ท�ำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ก�ำหนด เหตุผลและความจ�ำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่เห็นว่า  การเป็นกรรมการอิสระของบุคคลดังกล่าวไม่มี
ผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ  
(2) การสรรหากรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงสุด : ให้ระบุวา่ วิธกี ารคัดเลือกบุคคลทีจ่ ะแต่งตัง้
เป็นกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุดผ่านคณะกรรมการสรรหา (nominating committee) หรือไม่
จ�ำนวนกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่แต่ละกลุ่ม (ถ้ามี)   และให้อธิบายสิทธิของผู้ลงทุนรายย่อย
ในการแต่งตั้งกรรมการ (ให้ระบุว่า การแต่งตั้งกรรมการใช้วิธีที่ผู้ถือหุ้นสามารถแบ่งคะแนนเสียงของตน
ในการเลือกตัง้ กรรมการเพือ่ ให้ผใู้ ดมากน้อยตามกฎหมายว่าด้วยบริษทั มหาชนจ�ำกัด (cumulative voting)
หรือวิธีการแต่งตั้งกรรมการแต่ละรายต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง)

					
4 ตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดในประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย
หุ้นที่ออกใหม่
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ค�ำแนะน�ำ หรือค�ำอธิบายเพิ่มเติม
ตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียน ก�ำหนดให้บริษัทจดทะเบียนควรมี
วิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุดผ่านคณะกรรมการสรรหา
(nominating committee) โดยควรอธิบายหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่ส�ำคัญซึ่งใช้ประกอบการพิจารณา
เช่น คุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ์
ตัวอย่างการเปิดเผยการสรรหากรรมการ
ในการแต่งตั้งกรรมการ คณะกรรมการสรรหาซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�ำนวน ......
X ราย
จากจ�ำนวนคณะกรรมการสรรหาทัง้ หมด......
X ราย มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการพิจารณาคัดเลือกและกลัน่ กรอง
บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อบังคับของบริษัท และ เป็นผู้เสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
เพือ่ ให้ได้กรรมการมืออาชีพและมีความหลากหลายโดยพิจารณาจากโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบ
ของคณะกรรมการ โดยจ�ำนวนที่เสนอจะเท่ากับ ......
X เท่าของจ�ำนวนกรรมการที่ครบวาระ และเสนอ
ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ ขอความเห็นชอบจากรรมการ จากนัน้ จะน�ำเสนอรายชือ่ กรรมการ
ดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ต่อไป
ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาลักษณะการประกอบธุรกิจ และแผนในอนาคตจึงได้ก�ำหนด
คุณสมบัติของกรรมการ โดยต้องเป็นผู้มีความรู้ในเรื่อง................................และมีประสบการณ์
ในเรื่องดังกล่าวอย่างน้อย...........ปี ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาได้เปิดโอกาสให้กรรมการและผู้ถือหุ้น
มีส่วนร่วมในการเสนอชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม นอกจากนี้ ยังพิจารณากรรมการที่จะเสนอ
ชื่อเพิ่มเติมจากท�ำเนียบกรรมการของ .........
ตัวอย่างการเปิดเผยการเลือกตั้งกรรมการผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้น
การแต่งตั้งกรรมการมีหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
1. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการให้ถือว่าผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้น
ต่อหนึ่งเสียง
2. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ให้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
โดยให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่ตนมีอยู่เลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการที่ละคน
3. บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�ำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�ำนวน
กรรมการทีจ่ ะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีทบี่ คุ คลซึง่ ได้รบั เลือกตัง้ ในล�ำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน
เกินจ�ำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงได้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
		 กรณีที่ต�ำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากเหตุอื่นนอกจากการครบวาระออกจากต�ำแหน่ง
กรรมการ ให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจาก
ต�ำแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในต�ำแหน่งกรรมการ
ได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน ทั้งนี้ มติการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทน
ดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ�ำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
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ตัวอย่างการสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด
ในการสรรหาผู้มาด�ำรงต�ำแหน่ง.....................................................................................................
(เช่น กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)
คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาเบื้องต้น ในการกลั่นกรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนินงานของบริษัท
และเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย
ที่คณะกรรมการบริษัทก�ำหนดไว้ได้ และน�ำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
พิจารณาอนุมัติ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป
9.4 การก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
ให้ บ ริ ษั ท ไม่ ว ่ า จะมี ลั ก ษณะเป็ น บริ ษั ท ที่ ป ระกอบธุ ร กิ จ หลั ก โดยการถื อ หุ ้ น ในบริ ษั ท อื่ น
(holding company) หรือเป็นบริษัททั่วไปให้เปิดเผยข้อมูลที่มีสาระส�ำคัญดังต่อไปนี้  
(1) ให้อธิบายว่าคณะกรรมการบริษัทมีกลไกในการก�ำกับดูแลที่ท�ำให้สามารถควบคุมดูแล
การจัดการและรับผิดชอบการด�ำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ใน
เงินลงทุนของบริษัทอย่างไร เช่น
				 • มีการส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ�ำนาจ
ควบคุม ในบริษัทดังกล่าวอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นหรือไม่ อย่างไร พร้อมทั้งให้อธิบายว่า บริษัท
มีระเบียบปฏิบัติหรือข้อก�ำหนดของบริษัทที่ท�ำให้การส่งตัวแทนดังกล่าวจะต้องได้รับมติเห็นชอบ
จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือไม่ อย่างไร
				 • การก�ำหนดขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหาร
ที่เป็นตัวแทนของบริษัทในบริษัทดังกล่าวในการควบคุมหรือมีส่วนร่วมในการก�ำหนดนโยบายที่ส�ำคัญ
ต่อการด�ำเนินธุรกิจ  
				 • กลไกในการก�ำกับดูแลทีม่ ผี ลให้การเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงาน
การท�ำรายการระหว่างบริษัทดังกล่าวกับบุคคลที่เกี่ยวโยง การได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
หรือการท�ำรายการส�ำคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าว ให้ครบถ้วนถูกต้อง  และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ
การเปิดเผยข้อมูลและการท�ำรายการในลักษณะดังกล่าวข้างต้นในท�ำนองเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท
				 • การก�ำหนดระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอในบริษัทย่อย
ที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก และกลไกอื่นในการก�ำกับดูแลบริษัทย่อยดังกล่าว เช่น การอนุมัติ
การเพิ่มทุนหรือลดทุน การเลิกบริษัทย่อย เป็นต้น
ในกรณีที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (holding
company) ให้อธิบายกลไกการก�ำกับดูแลข้างต้น พร้อมทั้งระบุว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง5
หรือไม่ อย่างไร ด้วย
					
5 ตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดในประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย
   หุ้นที่ออกใหม่

44 คู่มือจัดท�ำแบบแสดงรายการข้อมูล แบบ 56-1 แบบ 69-1

		 (2) ให้เปิดเผยข้อตกลงระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นอื่นในการบริหารจัดการบริษัทย่อยและ
บริษัทร่วม (shareholders’ agreement) (ถ้ามี)  โดยให้เปิดเผยเฉพาะบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่มี
นัยส�ำคัญต่อการด�ำเนินงานของกลุ่มบริษัทและเป็นข้อตกลงที่มีผลอย่างมีสาระส�ำคัญต่อการบริหารงาน
หรือมีอ�ำนาจควบคุม หรือการแบ่งผลตอบแทนนอกเหนือจากผลตอบแทนตามสัดส่วนการถือหุ้นปกติ
ตัวอย่างการเปิดเผยการก�ำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
(กรณีบริษัททั่วไป และ holding company)
ที่ ผ ่ า นมาการเสนอชื่ อ และใช้ สิ ท ธิ อ อกเสี ย งแต่ ง ตั้ ง บุ ค คลเป็ น กรรมการในบริ ษั ท ย่ อ ยและ
บริษัทร่วม ด�ำเนินการโดยฝ่ายจัดการ ตั้งแต่ปี.......เป็นต้นไป บริษัทก�ำหนดระเบียบปฏิบัติให้การเสนอ
ชื่อและใช้สิทธิออกเสียงดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทด้วย โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้ง
ให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม มีหน้าที่ด�ำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อย
หรือบริษัทร่วมนั้น ๆ (ไม่ใช่ต่อบริษัท) และบริษัทได้ก�ำหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งนั้น ต้องได้รับอนุมัติ
จากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะไปลงมติ หรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องส�ำคัญในระดับเดียวกับที่ต้อง
ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หากเป็นการด�ำเนินการโดยบริษัทเอง ทั้งนี้ การส่งกรรมการ
เพื่อเป็นตัวแทนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าวเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท
นอกจากนี้ ในกรณีเป็นบริษัทย่อย บริษัทก�ำหนดระเบียบให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทนั้น
ต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในเรื่องการท�ำรายการเกี่ยวโยง การได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
หรือการท�ำรายการส�ำคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าว ให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ
การเปิดเผยข้อมูลและการท�ำรายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท รวมถึงต้องก�ำกับ
ดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทสามารถตรวจสอบ และรวบรวม
มาจัดท�ำงบการเงินรวมได้ทันก�ำหนดด้วย
9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน :
ให้อธิบายว่าบริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหารในการน�ำข้อมูลภายใน
ของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์โดยเฉพาะในช่วง 1 เดือน
ก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชนหรือไม่อย่างไร (เช่น การก�ำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร
รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ และมาตรการลงโทษหากบริษัทพบว่า  มีการน�ำข้อมูลภายในไปใช้
เพื่อประโยชน์ส่วนตน เป็นต้น) เพื่อให้ผู้ลงทุนเห็นภาพว่าบริษัทมีมาตรการป้องกันการที่กรรมการและ
ผู้บริหารใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายในอย่างไร
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ตัวอย่างการเปิดเผยการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทมีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้ก�ำหนดไว้
เป็นลายลักษณ์อักษรใน (เช่น จรรยาบรรณทางธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน และคู่มือ
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งจะมอบให้แก่กรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงานเมื่อแรกเข้าท�ำงาน) โดยสรุปนโยบายส�ำคัญดังนี้
1. บริษัทได้ก�ำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานลงนามรับทราบถึงประกาศที่เกี่ยวข้อง
ของส�ำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทีก่ ำ� หนดให้กรรมการ และผูบ้ ริหาร มีหน้าทีร่ ายงานการเปลีย่ นแปลง
การถือครองหลักทรัพย์ ต่อส�ำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วัน นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครอง
หลักทรัพย์ และให้แจ้งให้เลขานุการบริษัทรับทราบเพื่อจัดท�ำบันทึกการเปลี่ยนแปลงและสรุปจ�ำนวน
หลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารเป็นรายบุคคล เพื่อน�ำเสนอให้แก่คณะกรรมการบริษัททราบ
ในการประชุมครั้งถัดไป นอกจากนั้น ยังได้แจ้งบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อก�ำหนด
ดังกล่าวด้วย
2. บริษัทมีข้อก�ำหนดห้ามน�ำข้อมูลงบการเงิน หรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์
ของบริษัทที่ทราบ เปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้อง และห้ามท�ำการซื้อขาย
หลักทรัพย์ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่ข้อมูลงบการเงินหรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์
ของบริษัท/กลุ่มบริษัทจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน และต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจนกว่าจะพ้น
ระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว การไม่ปฏิบัติตาม
ข้อก�ำหนดดังกล่าวถือเป็นการกระท�ำผิดวินัยของบริษัท หากกรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงาน ที่ได้ล่วงรู้
ข้อมูลภายในที่ส�ำคัญ คนใดกระท�ำผิดวินัยจะได้รับโทษตั้งแต่ การตักเตือน การตัดค่าจ้าง การพักงาน
โดยไม่ได้รับค่าจ้าง จนถึงการเลิกจ้าง
ทั้งนี้ แนวทางดังกล่าวได้ผ่านการให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ให้ แ สดงค่ า ตอบแทนที่ ผู ้ ส อบบั ญ ชี ส� ำ นั ก งานสอบบั ญ ชี ที่ ผู ้ ส อบบั ญ ชี สั ง กั ด และบุ ค คล
หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและส�ำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ได้รับจากบริษัท
และบริษัทย่อย โดยให้ระบุแยกเป็น
(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)
(2) ค่าบริการอื่น (non-audit fee)
การเปิดเผยค่าบริการอื่นให้แสดงข้อมูลของค่าบริการอื่นที่ได้จ่ายไปแล้วในรอบปีบัญชี
ที่ผ่านมา  และค่าบริการอื่นที่จะต้องจ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จ
ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา และประเภทของการให้บริการอื่น
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หมายเหตุ
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและส�ำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชี
สังกัดให้รวมถึง
(ก) คู่สมรสและบุตรที่ยังต้องพึ่งพิงหรืออยู่ในอุปการะของผู้สอบบัญชี
(ข) กิจการที่มีอ�ำนาจควบคุมส�ำนักงานสอบบัญชี   กิจการที่ถูกควบคุมโดยส�ำนักงานสอบบัญชี  
และกิจการทีอ่ ยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับส�ำนักงานสอบบัญชี ไม่วา่ จะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม
(ค) กิจการที่อยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างเป็นสาระส�ำคัญของส�ำนักงานสอบบัญชี
(ง) หุ้นส่วนหรือเทียบเท่าของส�ำนักงานสอบบัญชี
(จ) คู่สมรสและบุตรที่ยังต้องพึ่งพิงหรืออยู่ในอุปการะของบุคคลตาม (ง)
(ฉ) กิจการที่ผู้สอบบัญชี บุคคลตาม (ก) (ง) หรือ (จ) มีอ�ำนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระ
ส�ำคัญ ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม
เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาลักษณะของการควบคุมหรือการมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส�ำคัญ
ที่จะเข้าข่ายเป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและส�ำนักงานสอบบัญชีข้างต้น ให้น�ำนิยาม
ตามมาตรฐานการบัญชีวา่ ด้วยเรือ่ งการเปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันมาใช้บงั คับ
ค�ำแนะน�ำ หรือค�ำอธิบายเพิ่มเติม
1. ค่าตอบแทนที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายให้ผู้สอบบัญชี ส�ำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด
และบุ ค คลหรื อ กิ จ การที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ผู ้ ส อบบั ญ ชี แ ละส� ำ นั ก งานสอบบั ญ ชี ดั ง กล่ า ว โดยแยกเป็ น
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) และค่าบริการอื่น (non-audit fee)
2. ในส่วนของค่าบริการอื่น ให้ระบุประเภทการให้บริการ ค่าตอบแทนที่ได้จ่ายแล้วในปีก่อน
และค่าตอบแทนที่จะต้องจ่ายในอนาคตเนื่องจากยังให้บริการไม่แล้วเสร็จ
ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกของบริษัทในการให้ผู้สอบบัญชียืนยันความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล
ที่จะน�ำมาเปิดเผยในหัวข้อนี้ ส�ำนักงานได้จัดท�ำ “แบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของค่าตอบแทนที่
จ่ายให้แก่ผสู้ อบบัญชี” (ภาคผนวก 5) เพือ่ ให้บริษทั ส่งให้ผสู้ อบบัญชียนื ยันความถูกต้อง ก่อนน�ำยอดรวม
ของแต่ละรายการมาเปิดเผย นอกจากนี้ เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน ส�ำนักงานได้จัดท�ำตัวอย่าง
การเปิดเผยข้อมูลในเรื่องดังกล่าว ตามภาคผนวก 5 เพื่อเป็นแนวทางด้วย อย่างไรก็ดี หากบริษัท
เห็นว่ามีแบบหรือวิธีการอื่นที่เหมาะสมกว่าก็อาจปรับใช้ตามความเหมาะสมก็ได้
9.7 การปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ
ให้อธิบายว่าที่ผ่านมาบริษัทมีการปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีส�ำหรับบริษัท
จดทะเบียนตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�ำหนดในเรื่องอื่น ๆ นอกจากเรื่องที่
เปิ ด เผยไว้ ข ้ า งต้ น หรื อ ไม่ หากมี เ รื่ อ งใดที่ บ ริ ษั ท มิ ไ ด้ มี ก ารปฏิ บั ติ ต ามหลั ก การดั ง กล่ า ว ให้ ร ะบุ
เรื่องที่ไม่ปฏิบัตินั้น พร้อมทั้งแสดงเหตุผลประกอบ   ทั้งนี้ ในการแสดงเหตุผลประกอบดังกล่าว
บริษัทอาจเลือกใช้วิธีอ้างอิงไปยังค�ำอธิบายที่เกี่ยวข้องในหัวข้ออื่น หรือรายงานอื่นที่เปิดเผยต่อ
ประชาชนทางเว็บไซต์ของบริษัทก็ได้   
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ค�ำแนะน�ำ หรือค�ำอธิบายเพิ่มเติม
บริษัทสามารถเปิดเผยข้อมูลการเข้าร่วมการประชุมกรรมการบริษัทในคณะกรรมการชุดย่อย
เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีด้วยก็ได้
ตัวอย่างการเปิดเผยการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทในคณะกรรมการชุดย่อย
รายชื่อกรรมการ
คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ การเข้าร่วม
(จ�ำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/ ตรวจสอบ
สรรหา
.........
การประชุม
จ�ำนวนครั้งที่ประชุม
และพิจารณา
ผู้ถือหุ้น
ค่าตอบแทน
นาย.....

-

-

-

1/1

นาย.....

5/5

นาย.....

5/5

1/1

4/4

1/1

.....

.....

.....

.....

.....

1/1

ทั้งนี้ บริษัทสามารถใช้แบบประเมินการปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate
Governance Self Assessment) ที่จัดท�ำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อประกอบ
การตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลในส่วนหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีให้ครบถ้วนได้ด้วย
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคม
(Corporate Social Responsibilities : CSR)
ให้เปิดเผยนโยบายและการด�ำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ที่แสดงถึงความรับผิดชอบ
ต่อสังคม สิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืนของกิจการและสังคมโดยรวม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการด�ำเนิน
ธุรกิจปกติ (in-process)   ตั้งแต่การก�ำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย กลยุทธ์ การประเมินความเสี่ยง
ในการประกอบธุรกิจ  และสะท้อนออกมาในการด�ำเนินงาน เช่น การออกแบบผลิตภัณฑ์  การจัดหาวัตถุดบิ
การออกแบบกระบวนการผลิต   การปฏิบัติต่อพนักงานลูกจ้าง การแข่งขัน การปฏิบัติต่อลูกค้า  ฯลฯ
โดยอย่างน้อย ควรมีการดูแลติดตามให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และให้เปิดเผยข้อเท็จจริงกรณี
ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยมีการด�ำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคมในช่วงปีที่ผ่านมา  
พร้อมทั้งอธิบายเหตุผล ผลกระทบต่อบริษัทหรือบริษัทย่อย การแก้ไข และแนวทางตรวจสอบป้องกัน
ในอนาคตด้วย
ส่วนกรณีที่บริษัทมีการบริจาคช่วยเหลือสังคมในรูปแบบต่าง ๆ ที่นอกเหนือจากการด�ำเนินธุรกิจ
ปกติ (after process) ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทอาจเปิดเผยกรณีดังกล่าวไว้ด้วย
ก็ได้  โดยให้แยกจากเรือ่ งความรับผิดชอบต่อสังคมทีเ่ ป็นส่วนหนึง่ ในการด�ำเนินธุรกิจปกติของบริษทั หรือ
บริษัทย่อย
แนวปฏิบัติ ในการเปิดเผยข้อมูลและจัดท�ำรายงานตามหัวข้อนี้
แนวทางเกี่ยวกับ “ความรับผิดชอบต่อสังคม”
เนื่องจากค�ำว่า “ความรับผิดชอบต่อสังคม”  มีความหมายกว้าง การเปิดเผยข้อมูลในหัวข้อนี้
จึงให้คำ� นึงถึงแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการทีจ่ ดั ท�ำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ซึ่งปัจจุบันก�ำหนดหลักการไว้ดังนี้ (“หลักการ 8 ข้อ”) 6
(1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
(2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
(3) การเคารพสิทธิมนุษยชน
(4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
(5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
(6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
(7) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
(8) การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการด�ำเนินงานที่มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย
6 หลักการตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่จัดท�ำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมี 10 ข้อ
หลักการ 8 ข้อข้างต้น คือ หลักการ 10 ข้อดังกล่าวที่ไม่รวม 2 หัวข้อ คือ การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งได้ก�ำหนดให้
   เปิดเผยแยกต่างหากภายใต้หัวข้อ “การก�ำกับดูแลกิจการ” ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปีนี้แล้ว  และหัวข้อ
รายงานด้านสังคม/สิ่งแวดล้อม ซึ่งคือการเปิดเผยในหัวข้อนี้อยู่แล้ว
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การเลือกเรือ่ งทีจ่ ะด�ำเนินการและน�ำมาเปิดเผย  แต่ละบริษทั มักมีการด�ำเนินงานด้วยความรับผิดชอบ
ต่อสังคมตามหลักการข้างต้นอยู่แล้ว จึงสามารถน�ำเรื่องที่ด�ำเนินการอยู่แล้วมาเปิดเผยได้ ส�ำหรับบริษัท
ที่มีความพร้อมในการด�ำเนินการขั้นต่อไป   หากเลือกเรื่องที่จะให้ความส�ำคัญ และน�ำมาก�ำหนดเป็น
เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในการด�ำเนินงานในเชิงรุก และรายงานความคืบหน้าได้ ก็จะเป็นประโยชน์ยิ่งขึ้น
ต่อการด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัทหรือบริษัทย่อยนั้นเอง  โดยเรื่องที่เลือกดังกล่าว ควรเป็นเรื่อง
ที่ส�ำคัญต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท เช่น เป็นเรื่องที่มีความเสี่ยงอย่างมีนัยส�ำคัญต่อการด�ำเนินธุรกิจ
หลัก  หรือมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ที่มีนัยส�ำคัญ เป็นต้น  ทั้งนี้ บริษัทควรค�ำนึงถึง              
แนวทางการจัดท�ำรายงานแห่งความยั่งยืนที่จัดท�ำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตาม
มาตรฐานสากลอื่น   เช่น กรอบการจัดท�ำรายงานขององค์กรแห่งความริเริ่มว่าด้วยการรายงานสากล
(Global Reporting Initiative: GRI) เป็นต้น ประกอบการเปิดเผยข้อมูลในหัวข้อนี้ด้วย
รูปแบบการเปิดเผยข้อมูล   บริษัทอาจเปิดเผยหรือจัดท�ำรายงานโดยมีสาระส�ำคัญตามที่ก�ำหนด
ตามหัวข้อนี้ ด้วยวิธีใดดังต่อไปนี้ก็ได้
(ก)   เปิดเผยข้อมูลภายใต้หัวข้อนี้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี หรือรายงานประจ�ำปี
ตามแต่กรณี  
(ข)  อ้างอิงไปยังรายงานที่จัดท�ำแยกเล่มที่เปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัท  
(ค)  เปิดเผยสาระส�ำคัญโดยรวมอยูก่ บั ข้อมูลการด�ำเนินงานอืน่    ๆ ของบริษทั โดยอธิบายกระบวนการ
จัดท�ำรายงานไว้ในหัวข้อนี้
สาระส�ำคัญของข้อมูลที่เปิดเผย  ให้เปิดเผยข้อมูลอย่างน้อยในเรื่องดังต่อไปนี  ้
10.1		 นโยบายภาพรวม : ให้อธิบายว่าคณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้การด�ำเนินธุรกิจ
ของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นไปด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้
เสีย (stakeholders) ตามหลักการ 8 ข้อ อย่างไร โดยควรระบุวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ที่น�ำไปสู่
ความยั่งยืนไว้ด้วย  
10.2 การด�ำเนินงานและการจัดท�ำรายงาน : ให้อธิบายในเรื่องดังนี้   
(1)   กระบวนการจัดท�ำรายงาน เช่น อธิบายถึงการก�ำหนดหลักการ และกลุ่มผู้มีส่วน
ได้เสียที่บริษัทให้ความส�ำคัญในการด�ำเนินการ  มาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลที่ใช้ เป็นต้น  ทั้งนี้ ในกรณี
ที่บริษัทเลือกด�ำเนินการและการจัดท�ำรายงานตามมาตรฐานสากล ให้ระบุชื่อองค์กร หรือมาตรฐาน
สากลที่ใช้ด�ำเนินการและการจัดท�ำรายงานดังกล่าวไว้ด้วย
(2) การด�ำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายทีบ่ ริษทั ได้เปิดเผยไว้ เช่น การออกแบบผลิตภัณฑ์  
การจัดหาวัตถุดิบ การออกแบบกระบวนการผลิต  การปฏิบัติต่อพนักงานลูกจ้าง  นโยบายการแข่งขัน
ฯลฯ เป็นไปด้วยความเป็นธรรม การรักษาสิ่งแวดล้อม การป้องกันการมีส่วนร่วมกับการคอร์รัปชั่น  
การเคารพสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย อย่างไร  หรือในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การป้องกันการมีส่วนร่วม
กับการคอร์รัปชั่น ฯลฯ บริษัทได้ด�ำเนินการอย่างไรให้เป็นไปตามหลักการดังกล่าว ตั้งแต่การประเมิน
ความเสี่ยง การก�ำหนดแนวปฏิบัติ การสื่อสารกับพนักงานและลูกจ้าง การตรวจสอบการปฏิบัติ เป็นต้น  
ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทมีข้อมูลตัวชี้วัดการด�ำเนินการดังกล่าว บริษัทควรระบุข้อมูลไว้ด้วย
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10.3		 การด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม (ถ้ า มี ) : หากมี ก รณี
ดังต่อไปนี้ เกิดขึ้นกับบริษัทหรือบริษัทย่อยในช่วงปีที่ผ่านมา  ให้เปิดเผยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีนั้น
พร้อมทั้งอธิบายเหตุผล ผลกระทบต่อบริษัทหรือบริษัทย่อย การแก้ไข และแนวทางตรวจสอบป้องกัน
ในอนาคตด้วย
(1) บริ ษั ทและบริ ษั ท ย่ อ ยถู ก ตรวจสอบหรื อ อยู ่ ร ะหว่ า งถู ก ตรวจสอบโดยหน่ ว ยงาน
ที่มีอ�ำนาจหน้าที่ว่าการด�ำเนินงานของบริษัทหรือบริษัทย่อยมีการฝ่าฝืนกฎหมายในเรื่องเกี่ยวกับ
หลักการ 8 ข้อ อย่างมีนัยส�ำคัญ  ทั้งนี้ หากเรื่องดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาในชั้นศาล บริษัทหรือ
บริษทั ย่อยตกเป็นคูค่ วามหรือคูก่ รณี บริษทั อาจเปิดเผยโดยอ้างอิงไปยังหัวข้อข้อพิพาททางกฎหมายก็ได้
(2)   การด�ำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนหรือถูกกล่าวหาว่า  มีผลกระทบ
ด้านลบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม หรือไม่เป็นไปตามหลักการ 8 ข้อ โดยเฉพาะกรณีที่ปรากฏเป็นข่าวต่อ
สาธารณชน และเป็นกรณีที่อาจกระทบต่อการประกอบธุรกิจ ชื่อเสียง หรือความน่าเชื่อถือ ของบริษัท
หรือบริษัทย่อย อย่างมีนัยส�ำคัญ
10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (after process) บริษัทอาจเปิดเผย
กิจกรรมดังกล่าวของบริษัทหรือบริษัทย่อยในรอบปีที่ผ่านมาไว้ด้วยก็ได้
ค�ำแนะน�ำ หรือค�ำอธิบายเพิ่มเติม
ในการเปิดเผยข้อมูลในหัวข้อ CSR บริษัทไม่จ�ำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลครบตามหลักการทั้ง 8 ข้อ
นอกจากนี้ หากมีรายงานที่จัดท�ำไว้แยกเล่มแล้ว ก็ให้อ้างอิงไปยังรายงานที่จัดท�ำไว้แยกเล่มที่เปิดเผย
ในเว็บไซต์ของบริษัทโดยไม่ต้องสรุปรายละเอียดไว้ภายใต้หัวข้อนี้อีก
		แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น
บริษัทควรเปิดเผยการด�ำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันมิให้การด�ำเนินธุรกิจของบริษัทและ
บริษัทย่อย มีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่นเป็นหัวข้อแยกต่างหากจากหัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคม
ของกิจการ โดยควรเปิดเผยข้อมูลในเรื่องดังต่อไปนี้
		นโยบาย ควรเปิดเผยมติคณะกรรมการบริษัท ในเรื่องนโยบายการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท
และบริษทั ย่อยทีจ่ ะไม่มสี ว่ นเกีย่ วข้องกับการคอร์รปั ชัน่ ไม่วา่ ด้วยการเรียก รับ และจ่ายสินบน โดยอาจจะ
ระบุขอบเขตการด�ำเนินการด้วยก็ได้
ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทไม่มีมติในเรื่องดังกล่าวหรือยังไม่ด�ำเนินการ ควรเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทมีมติรับทราบด้วยว่า  คณะกรรมการมีหน้าที่ดูแลให้บริษัทปฏิบัติให้เป็นไปตาม
กฎหมาย โดยกฎหมายดังกล่าวรวมถึง กฎหมายเกี่ยวกับการห้ามจ่ายสินบน หรือการสนับสนุน
การทุจริตคอร์รัปชั่น และหน้าที่ดูแลข้างต้น รวมถึงการดูแลให้มีการด�ำเนินการในเรื่องที่ระบุในหัวข้อ
“การด�ำเนินการ” ด้วย  โดยควรเสนอให้คณะกรรมการทบทวนการมีความเหมาะสมในการมีนโยบาย
ข้างต้นอย่างน้อยทุกปี
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    ในกรณีที่บริษัทมีการประกาศเจตนารมณ์ที่จะเข้าร่วมกับองค์กรใด เช่น โครงการแนวร่วม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Collective Anti-Corruption : CAC)7 หรือ
คณะกรรมการบริษทั มีเจตนารมณ์ทจี่ ะด�ำเนินการเพือ่ ต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ ในสังคม อาจระบุไว้ดว้ ยก็ได้
		การด�ำเนินการ   ควรระบุการด�ำเนินการของบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายในการป้องกัน
การมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่นที่ได้ด�ำเนินการแล้ว ในเรื่องต่อไปนี้
(1) การประเมินความเสี่ยงของธุรกิจ เพื่อระบุการด�ำเนินงานของบริษัทหรือบริษัทย่อย
ที่มีความเสี่ยงว่าอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น   
(2)  การก�ำหนดแนวปฏิบัติเพื่อควบคุม ป้องกัน และติดตามความเสี่ยงจากการคอร์รัปชั่น
(3) การสื่ อ สารและฝึ ก อบรมแก่ พ นั ก งานเพื่ อ ให้ ค วามรู ้ เ กี่ ย วกั บ นโยบายและแนวปฏิ บั ติ
ในการต่อต้านคอร์รัปชั่น
(4)  แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่น
(5) การให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีที่ส�ำนักงานให้ความเห็นชอบ สอบทาน
ความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการทั้งหมด
ทั้ ง นี้ บริ ษั ท อาจเปิ ด เผยข้ อ มู ล ข้ า งต้ น ด้ ว ยการอ้ า งอิ ง ไปยั ง ข้ อ มู ล หรื อ เอกสารที่ เ ปิ ด เผย
ในเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท ก็ ไ ด้ และหากบริ ษั ท เข้ า ร่ ว มโครงการต่ อ ต้ า นคอร์ รั ป ชั่ น ที่ ก� ำ หนดให้ บ ริ ษั ท
ต้องมีกระบวนการในท�ำนองเดียวกันนี้ เช่น โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
ทุจริต (Collective Anti-Corruption: CAC) บริษัทสามารถเปิดเผยการด�ำเนินการหรือความคืบหน้า
ด้วยการอ้างอิงการด�ำเนินการตามโครงการนั้น ๆ ได้
ค�ำแนะน�ำ หรือค�ำอธิบายเพิ่มเติม
บริษัทอาจพิจารณาถึงความพร้อมของบริษัทในเรื่องการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชั่น
โดยอาจให้ด�ำเนินการแบบเต็มรูปแบบ (ไม่รับ ไม่จ่าย ไม่ท�ำธุรกิจกับนิติบุคคลที่เกี่ยวกับคอร์รัปชั่น)
หรือก�ำหนดรูปแบบจ�ำกัด เช่น ขอไม่จ่ายเพื่อให้เกิดการได้งาน/ธุรกิจ ในลักษณะไม่เป็นธรรม เป็นต้น
ตัวอย่างการเปิดเผยเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น
• บริษัทมีนโยบายในการด�ำเนินการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยได้จัดท�ำแนวทางการปฏิบัติ
เป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในจรรยาบรรณของบริษัท ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
• คณะกรรมการบริษทั ได้กำ� หนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ โดยได้แสดงเจตนารมณ์
เข้าร่วมกับโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยบริษัทได้ร่วมให้
สัตยาบรรณเพื่อรับทราบข้อตกลงตามค�ำประกาศเจตนารมณ์ของแนวร่วมดังกล่าวในการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ
				
7 โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Collective Anti-Corruption : CAC) เป็น
การแสดง ความร่วมมือของภาคเอกชนในการร่วมกันด�ำเนินงานตามกรอบและขั้นตอนสากลว่าด้วยการต่อต้าน
การทุจริต เพื่อสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่ใสสะอาด  โดยบริษัทที่เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติจะต้องลงนาม
ในค�ำประกาศเจตนารมณ์ และยื่นต่อสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (“IOD”) ในฐานะเลขานุการ
คณะกรรมการโครงการ  ทั้งนี้ บริษัทสามารถดาวน์โหลดข้อมูลและเอกสารได้ที่ www.thai-iod.com หมวด
“โครงการพิเศษ”
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		 นอกจากนี้ บริ ษั ท ได้ มี ก ารด� ำ เนิ น การเพื่ อ ป้ อ งกั น การมี ส ่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ การทุ จ ริ ต และ
คอร์รัปชั่น ดังนี้
		 (1) บริษัทได้สื่อสารไปทั้งระดับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน โดยก�ำหนดให้การด�ำเนินการ
ทุกกระบวนการอยูใ่ นขอบข่ายกฎหมายอย่างเคร่งครัด หรือถ้าเกิดข้อผิดผลาดในกระบวนการด�ำเนินงาน
เนื่องจากความประมาท รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ก็ให้รับโทษจากภาครัฐโดยไม่มีการวิ่งเต้นให้พ้นผิด
		 (2) บริษัทจัดให้มีช่องทางในการรายงานหากมีการพบเห็นการฝ่าฝืนหรือพบเห็นการกระท�ำ
ทุจริตคอร์รัปชั่น และมีมาตรการคุ้มครองให้กับผู้รายงาน
		 ทั้ ง นี้ รายละเอี ย ดของนโยบายและการด� ำ เนิ น การที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การป้ อ งกั น การมี ส ่ ว น
เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่นได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ............................
(เว็บไซต์บริษัท) ภายใต้หัวข้อ
การก�ำกับดูแลกิจการ
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
11.1 ให้สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท
ในเรื่องดังต่อไปนี้   ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายใน (ซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยง) 8 ที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของส�ำนักงาน เพื่อประกอบ
การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทด้วย
(1) ความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัท และ
การจัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะด�ำเนินการดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการติดตาม
ควบคุมดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อยว่า  สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อย
จากการที่กรรมการหรือผู้บริหารน�ำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ�ำนาจหรือไม่
(2) ให้อธิบายว่าทีผ่ า่ นมาบริษทั มีขอ้ บกพร่องเกีย่ วกับระบบการควบคุมภายในเรือ่ งใดบ้าง
ถ้ามี บริษัทได้แก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้วหรือไม่ เพราะเหตุใด
11.2 ให้ระบุความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่มีความเห็นแตกต่างไปจากความ
เห็น ของคณะกรรมการบริ ษั ท หรือ ผู ้ ส อบบั ญ ชี มี ข้ อ สั ง เกตเกี่ ย วกั บการควบคุ มภายในประการใด
ให้ระบุไว้ด้วย ทั้งนี้ ให้แนบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (ไม่ว่าจะมีความเห็นเป็นเช่นใด)
เป็นเอกสารแนบท้ายแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปีนี้ด้วย
ค�ำแนะน�ำ หรือค�ำอธิบายเพิ่มเติม
ในการสรุปความเห็นคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัท ให้อธิบายว่า
ระบบควบคุมภายในของบริษัทและระบบควบคุมดูแลการบริหารงานของบริษัทย่อยมีความเหมาะสม
เพียงพอแล้วหรือไม่ อย่างไร นอกจากนี้ หากผู้สอบบัญชีและคณะกรรมการตรวจสอบมีข้อสังเกต
เกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน ให้ระบุและอธิบายด้วยว่าบริษัทได้ด�ำเนินการแก้ไขแล้วหรือไม่ อย่างไร

				
8 กรอบแนวทางปฏิบัติด้านการควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring Organizations of the
Treadway Commission  : COSO) ก�ำหนดองค์ประกอบหลักที่จ�ำเป็นในการควบคุมภายในไว้ 5 ด้าน ได้แก่
(1) การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)  (2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)  
(3) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)  (4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information &
Communication)  และ (5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

54 คู่มือจัดท�ำแบบแสดงรายการข้อมูล แบบ 56-1 แบบ 69-1

ตัวอย่างการสรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน
ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่.........เมื่อวันที่.................โดยมีกรรมการอิสระทั้ง.........ท่าน
(และ/หรือกรรมการตรวจสอบทัง้ ..........ท่าน) เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษทั ได้ประเมินระบบ
การควบคุมภายในของบริษัทโดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร (หรือตรวจสอบเอกสารหลักฐานจาก
ฝ่ายบริหารหรืออนุมัติแบบประเมินที่ฝ่ายบริหารจัดท�ำและรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ)
แล้วสรุปได้ว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่าง ๆ 5 องค์ประกอบ
คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศ
และการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัท
มีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะด�ำเนินการตามระบบ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการด�ำเนินงาน
ของบริ ษั ท ย่ อ ยให้ สามารถป้ อ งกั น ทรั พ ย์ สิ น ของบริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยจากการที่ ก รรมการหรื อ
ผู้บริหารน�ำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ�ำนาจ รวมถึงการท�ำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
และบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน อย่างเพียงพอแล้ว ส�ำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่น คณะกรรมการ
เห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน ยกเว้นในเรื่อง...................................
การประเมินระบบควบคุมภายในในเรือ่ งข้างต้น กรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบมีขอ้ สังเกต
เพิ่มเติมจากคณะกรรมการ (ถ้ามี) ว่า..................................................................................................
นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ............................................ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงิน
รายไตรมาสและประจ�ำปี............ได้ให้ความเห็นในรายงานการสอบบัญชีวา่ บริษทั มีขอ้ บกพร่องเกีย่ วกับ
ระบบการควบคุมภายใน (ถ้ามี) คือ....................................................................................................
ทั้งนี้ การที่บริษัทมิได้มีระบบควบคุมภายในในเรื่องดังกล่าวมีสาเหตุมาจาก................................
อย่างไรก็ดี บริษัทมีแนวทางที่จะแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าวโดย...........ให้เสร็จสิ้นภายใน...............
11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
(1) ให้ระบุชื่อผู้ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท และกรณีที่มี
ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้างานก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance) ให้ระบุด้วย  
หากบริษัทใช้บริการหน่วยงานภายนอก (outsource) ในการท�ำหน้าที่ดังกล่าว
ให้ระบุชื่อของกิจการหรือบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทให้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว  พร้อมทั้งชื่อบุคคล
ที่ได้รับมอบหมายจากกิจการที่สังกัดนั้นให้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวด้วย
ทั้งนี้ ให้แนบข้อมูลของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งดังกล่าวโดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏ
ในเอกสารแนบ 3 ด้วย
(2) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบว่า  ได้ดูแลให้ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้างาน
ตรวจสอบภายในมีวุฒิการศึกษา  ประสบการณ์ การอบรม ที่เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่
ดังกล่าวแล้วหรือไม่ อย่างไร
(3) การแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
ต้ อ งได้ รั บ อนุ มั ติ จ ากคณะกรรมการตรวจสอบหรื อ ไม่ กรณี ที่ ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ น หน้ า ที่ ข องคณะกรรมการ
ตรวจสอบ บริษัทมีแนวปฏิบัติอย่างไร  
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ตัวอย่างการเปิดเผยข้อมูลหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
(1) กรณีหัวหน้างานตรวจสอบภายในเป็นบุคลากรภายในของบริษัท
		 ในการประชุ ม คณะกรรมการตรวจสอบเมื่ อ วั น ที่ . .................ครั้ ง ที่ . ..........ได้ แ ต่ ง ตั้ ง
(ชื่อ นามสกุล) ให้ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทตั้งแต่วันที่...............................
........................
เนือ่ งจาก ...............................................................................................................................................
(เช่น มีประสบการณ์ในปฏิบตั งิ านด้านการตรวจสอบภายในในธุรกิจ/อุตสาหกรรมทีม่ ลี กั ษณะ
เดียวกับบริษัท มาเป็นระยะ		
ปี เคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
.............................................................................................................................................................
ด้านตรวจสอบภายใน ได้แก่
) และมีความเข้าใจในกิจกรรมและการด�ำเนินงานของ
............................................................................
บริษัท จึงเห็นว่า มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ
		 ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในของบริษทั จะต้องผ่านการอนุมตั ิ (หรือได้รบั ความเห็นชอบ) จากคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยคุณสมบัติของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฎในเอกสารแนบ 3
(2) กรณีใช้บริการหน่วยงานภายนอก (outsource)
		 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่................ครั้งที่ ..........ได้แต่งตั้ง........
บริ ษั ท (outsource) ให้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ผู ้ ต รวจสอบภายในของบริ ษั ท ตั้ ง แต่ วั น ที่ . ............ซึ่ ง
............................................
บริษัท
(outsource) ได้มอบหมายให้ ...........................
(ชื่อ นามสกุล) ต�ำแหน่ง.................... เป็นผู้รับผิดชอบ
............................................
หลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท
		 คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิ จ ารณาคุ ณ สมบั ติ ข อง .....................................
(บริ ษั ท outsource) และ...........
(ชื่อ นามสกุล) แล้วเห็นว่า มีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจาก......
................................
(มี
ความเป็นอิสระ และมีประสบการณ์ในปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในในธุรกิจ/อุตสาหกรรม
.............................................................................................................................................................
ที.............................................................................................................................................................
่มีลักษณะเดียวกับบริษัท มาเป็นระยะ........ปี เคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิ
บัติงานด้านตรวจสอบภายใน ได้แก่ ...............) โดย บริษัทยังได้ .....................................................
(เช่น จัดตั้งฝ่ายตรวจสอบภายใน
...............................................................................
เพื
่อท�ำหน้าที่ประสานงานกับผู้ตรวจสอบที่ว่าจ้างจากภายนอก (outsource) ด้วย)
................................................................................................................................
		 ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในของบริษทั จะต้องผ่านการอนุมตั ิ (หรือได้รบั ความเห็นชอบ) จากคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยคุณสมบัติของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฎในเอกสารแนบ 3
ตัวอย่างการเปิดเผยข้อมูลหัวหน้างานก�ำกับดูแลการปฏิบัติงาน
บริษัทมอบหมายให้....(ชื่อ นามสกุล)....ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นหัวหน้างานก�ำกับดูแลการปฏิบัติงาน
(compliance department) เพื่อท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการ
ที่ก�ำกับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยมีคุณสมบัติของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้างานก�ำกับดูแล
การปฏิบัติงานของบริษัท ปรากฎในเอกสารแนบ 3
ค�ำแนะน�ำการเปิดเผยข้อมูลผู้ท�ำบัญชี
บริษัทอาจพิจารณาเปิดเผยข้อมูลและรายละเอียดของผู้ท�ำบัญชีของบริษัท ตามพระราชบัญญัติ
การบัญชี พ.ศ. 2543 เพิม่ เติม เช่น ชือ่ ผูท้ ำ� บัญชี ต�ำเเหน่งในบริษทั เป็นต้น เนือ่ งจากผูท้ ำ� บัญชีเป็นบุคลากร
ที่มีความส�ำคัญในการจัดท�ำงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทให้มีความครบถ้วนและถูกต้อง
ทั้งนี้ อาจเปิดเผยข้อมูลและรายละเอียดของผู้ท�ำบัญชีตามแนวทางเดียวกับที่เปิดเผยข้อมูลหัวหน้างาน
ตรวจสอบภายในและหัวงานก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทก็ได้
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12. รายการระหว่างกัน (ถ้ามี)
ให้อธิบายลักษณะของรายการระหว่างกันที่ผ่านมา  และนโยบายในการท�ำรายการระหว่าง
บริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในอนาคต ดังนี้
(1) เปิดเผยรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปีที่ผ่านมา  โดยให้ระบุชื่อกลุ่ม
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะความสัมพันธ์ (เช่น เป็นบิดาของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นบริษัท
ที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นร้อยละสามสิบ) และเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน เช่น ลักษณะ ปริมาณ
เงื่อนไขของรายการระหว่างกัน อัตราดอกเบี้ย ราคาซื้อ ราคาขาย มูลค่าของรายการระหว่างกัน
หรือค่าเช่าที่เกิดขึ้นจริง พร้อมทั้งแสดงราคาประเมิน หรืออัตราค่าเช่า  ที่ประเมินโดยบุคคลที่สาม
หรือแสดงได้ว่าเป็นราคาที่เป็นธรรม   ทั้งนี้ หากเป็นรายการระหว่างกันกับบริษัทร่วมหรือบริษัทย่อย
ที่มีกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ถือหุ้นรวมกัน
ไม่เกินร้อยละสิบจะไม่เปิดเผยข้อมูลนั้นก็ได้
(2) อธิบายความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการดังกล่าวว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริษัทแล้วหรือไม่ อย่างไร  ทั้งนี้ ถ้ามีความเห็นของกรรมการอิสระในเรื่องดังกล่าวที่แตกต่าง
จากมติคณะกรรมการให้เปิดเผยความเห็นนั้นด้วย
(3) อธิ บ ายนโยบายและแนวโน้ ม การท� ำ รายการระหว่ า งกั น ในอนาคต รวมทั้ ง การปฏิ บั ติ
ตามข้อผูกพันที่บริษัทให้ไว้ในหนังสือชี้ชวน
(4) ในกรณีทมี่ กี ารแสดงราคาประเมินประกอบการท�ำรายการระหว่างกัน ให้บริษทั เปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับทรัพย์สินที่มีการประเมินราคาและราคาประเมิน พร้อมทั้งให้แนบข้อมูลเกี่ยวกับการประเมิน
ราคาดังกล่าว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 4
หมายเหตุ
(1) หากหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น ของบริ ษั ท ได้ เ ปิ ด เผยรายการระหว่ า งกั น ตาม (1)
ครบถ้วนแล้ว ไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลใน (1) ซ�้ำในส่วนนี้ แต่ให้อ้างอิงไปถึงหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ที่เกี่ยวข้อง
(2) หากบุ ค คลที่ อ าจมี ค วามขั ด แย้ ง ถื อ หุ ้ น ในบริ ษั ท ย่ อ ยหรื อ บริ ษั ท ร่ ว มรวมกั น เกิ น กว่ า
ร้ อ ยละ 10 ของจ� ำ นวนหุ ้ น ที่ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งของบริ ษั ท ดั ง กล่ า ว ให้ อ ธิ บ ายเหตุ ผ ลประกอบที่ ใ ห้
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวแทนการถือหุ้นของบริษัทโดยตรงด้วย
(3) ในกรณีที่รายการระหว่างกันมีจ�ำนวนมากและแต่ละรายการมีมูลค่าน้อย  บริษัทอาจจัดกลุ่ม
รายการดังกล่าวตามความเหมาะสมของแต่ละธุรกิจ เช่น  ธนาคารพาณิชย์สามารถจัดกลุ่มของรายการ
รับฝากเงินจากบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งไว้ด้วยกัน
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ค�ำแนะน�ำ หรือค�ำอธิบายเพิ่มเติม
การเปิดเผยรายการระหว่างกันมีเจตนารมณ์เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการท�ำรายการระหว่าง
บริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และเพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าการท�ำรายการเหล่านี้
เป็ น ธรรม สมเหตุ ส มผล และเป็ น ประโยชน์ ต ่ อ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ดั ง นั้ น ในการเปิ ด เผยข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ
การท�ำรายการระหว่างกันอย่างน้อยควรจะครอบคลุมในประเด็น ดังนี้
(1) ชื่อและความสัมพันธ์ของบุคคลที่มีความขัดแย้ง
(2) ลักษณะและปริมาณรายการระหว่างปี (รวมทั้งรายการคงค้าง) เช่น มูลค่าการซื้อ/ขาย
สินค้าและบริการ การกู้ยืมเงิน/ให้กู้ยืมเงิน การค�้ำประกัน การเช่าอาคาร การเช่าเครื่องจักร รวมทั้งให้
อธิ บ ายถึ ง ความต่ อ เนื่ อ งของรายการด้ ว ยว่ า เป็ น รายการที่ ก ระท� ำ อย่ า งต่ อ เนื่ อ งหรื อ กระท� ำ
ตามความจ�ำเป็นเป็นครั้งคราว
(3) เหตุผลในการท�ำรายการควรอธิบายว่า เหตุใดจึงต้องท�ำรายการดังกล่าวกับบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง และท�ำแล้วมีประโยชน์กับผู้ถือหุ้นอย่างไร และมีนโยบายการก�ำหนดราคาและเงื่อนไข
การค้าระหว่างกันอย่างไร มีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผลอย่างไร
(4) มาตรการในการก�ำกับดูแล คณะกรรมการตรวจสอบได้ตรวจสอบรายการแล้วหรือไม่ว่าเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นอย่างไร และมีความเห็นอย่างไร
ข้อควรระวัง
ที่ ผ ่ า นมาบริ ษั ท ที่ อ อกหลั ก ทรั พ ย์ แ ละบริ ษั ท จดทะเบี ย นบางแห่ ง ไม่ เ ปิ ด เผยข้ อ มู ล ในส่ ว นนี้
โดยใช้การอ้างอิงให้ไปดูรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินเท่านั้น ซึ่งข้อมูลในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินจะมีข้อมูลโดยสรุปที่ไม่มีรายละเอียดของรายการ และไม่ได้อธิบายความจ�ำเป็น
และความสมเหตุสมผลของรายการและมาตรการการอนุมัติรายการระหว่างกัน จึงท�ำให้การเปิดเผย
ข้อมูลในแบบ 56-1 ไม่ครบถ้วน นอกจากนี้ ในการเปิดเผยนโยบายการก�ำหนดราคานั้นมักจะมี
การเปิดเผยที่ไม่ชัดเจน เช่น เปิดเผยว่า เป็นราคาที่ตกลงร่วมกัน ซึ่งการเปิดเผยที่ชัดเจนถูกต้อง
บริษัทต้องอธิบายว่า เป็นราคาเดียวกับการท�ำรายการกับบุคคลภายนอกหรือเป็นไปตามราคาตลาด
หรือไม่ อย่างไร หากไม่ใช่ ควรอธิบายว่ามีหลักเกณฑ์การก�ำหนดราคาที่มีความเป็นธรรมและสมเหตุ
สมผลอย่างไรด้วย
โดยหลักการแล้ว การท�ำรายการระหว่างกันกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้ที่เกี่ยวข้อง
ต้ อ งเป็ น การท� ำ รายการเพื่ อ ประโยชน์ สู ง สุ ด ของบริ ษั ท โดยมี ร าคาและเงื่ อ นไขที่ ไ ม่ ค วรแตกต่ า ง
กับการท�ำรายการกับบุคคลภายนอก และเป็นการท�ำรายการที่ไม่มีผลให้บุคคลที่มีส่วนได้เสียได้รับ
ประโยชน์ทางการเงินอื่นนอกเหนือจากที่พึงได้ตามปกติ หรือเป็นเหตุให้บริษัทได้รับความเสียหาย
หรือกระท�ำการที่ขัดหรือแย้งกับประโยชน์ของบริษัทอย่างมีนัยส�ำคัญ ทั้งนี้ ในการสอบทานและให้
ความเห็นเกี่ยวกับรายการดังกล่าวคณะกรรมการหรือคณะกรรมการตรวจสอบควรให้เหตุผลประกอบ
ให้ชัดเจนด้วยว่า การท�ำรายการดังกล่าวมีความจ�ำเป็น สมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุด
ของบริษัท อย่างไร เพื่อสร้างความเชื่อมั่นของผู้ลงทุน
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นอกจากนี้ เนื่องจากตามข้อก�ำหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก�ำหนด
ให้ บ ริ ษั ท ที่ อ อกหลั ก ทรั พ ย์ ต้ อ งน� ำ ธุ ร กรรมที่ ท� ำ กั บ บุ ค คลที่ เ กี่ ย วโยงกั น ตามมาตรา 89/12(1)
เช่น ข้อตกลงทางการค้าปกติ หรือธุรกรรมปกติหรือสนับสนุนธุรกิจที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป เป็นต้น
ขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือขออนุมัติหลักการจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะท�ำธุรกรรม
ดั ง นั้ น คณะกรรมการบริ ษั ท ควรติ ด ตามตรวจสอบว่ า เมื่ อ มี ร ายการในลั ก ษณะดั ง กล่ า วเกิ ด ขึ้ น
บริษัทได้มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อก�ำหนดในมาตรา 89/12(1) แล้วหรือไม่ โดยอาจพิจารณา
จากข้อมูลรายการระหว่างกันที่บริษัทเปิดเผยในงบการเงิน หรืออาจให้บริษัทรวบรวมและน�ำเสนอ
ธุรกรรมให้คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานทุกไตรมาส (post audit) ทั้งนี้ บริษัทสามารถศึกษา
ค�ำแนะน�ำในการปฏิบัติตามมาตรา 89/12(1) ได้จากหนังสือเวียน ที่ กลต.จ.(ว) 38/2551 เรื่อง
ค�ำแนะน�ำในการปฏิบัติตามมาตรา 89/12(1) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
ทั้งนี้ บริษัทสามารถศึกษาข้อแนะน�ำและตัวอย่างการเปิดเผยรายการระหว่างกันเพิ่มเติมใน
ภาคผนวก 6

ส่วนที่ 3
ฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงาน
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ส่วนที่ 3

ฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำคัญ
ให้แสดงข้อมูลจากงบการเงินและอัตราส่วนทางการเงินทีส่ ำ� คัญทีส่ ะท้อนถึงฐานะการเงินและผลการ
ด�ำเนินงานในธุรกิจหลักของบริษัทและบริษัทย่อย โดยอย่างน้อยต้องมีข้อมูลเปรียบเทียบ 3 ปีที่ผ่านมา 
ทัง้ นี้ บริษัทอาจพิจารณาแสดงข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลังเพิ่มเติมได้ หากบริษัทเห็นว่า การเปิดเผย
ข้อมูลทางการเงิน 3 ปีที่ผ่านมายังไม่เพียงพอที่จะแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มในอนาคต และอาจท�ำให้เกิด
ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนต่อฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานของบริษัทได้
หมายเหตุ
การจัดท�ำประมาณการงบการเงินในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปีนี้ ให้เป็นไปตามความสมัครใจ
ของบริษัท และจะจัดท�ำเป็นระยะเวลาใดก็ได้ แต่หากประสงค์จะจัดท�ำและเปิดเผย บริษัทต้องจัดท�ำ
ประมาณการด้วยความระมัดระวัง เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าสมมติฐานทีใ่ ช้จดั ท�ำประมาณการนัน้ สมเหตุสมผลแล้ว
โดยต้องแสดงสมมติฐานพร้อมทั้งค�ำอธิบายไว้อย่างชัดเจนด้วย   และในการจัดท�ำแบบแสดงรายการ
ข้ อ มู ล ประจ� ำ ปี ใ นปี ถั ด ไป บริ ษั ท ต้ อ งอธิ บ ายว่ า ผลการด� ำ เนิ น งานและฐานะการเงิ น ที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง
แตกต่างจากประมาณการที่ท�ำไว้อย่างไร ทั้งนี้ หากประมาณการดังกล่าวจัดท�ำขึ้นโดยมีเหตุอันควร
ทราบอยู่แล้วว่า  สมมติฐานนั้นไม่สมเหตุสมผล แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปีดังกล่าวอาจเข้าข่าย
อันเป็นเท็จหรือท�ำให้ผู้อื่นส�ำคัญผิดในข้อเท็จจริง ซึ่งบริษัทอาจเข้าข่ายฝ่าฝืนมาตรา  238 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
อนึ่ง หากบริษัทประสงค์จะเปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวกับแนวโน้มหรือประมาณการ
ผลการด�ำเนินงานของบริษทั ในเชิงตัวเลขต่อนักวิเคราะห์หรือผูล้ งทุน บริษทั ต้องจัดท�ำและแสดงประมาณการ
ดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปีด้วย
ค�ำแนะน�ำ หรือค�ำอธิบายเพิ่มเติม
ให้บริษัทแสดงข้อมูล ดังต่อไปนี้
1. ตารางสรุปงบการเงิน : ให้แสดงรายการจากงบการเงินปีล่าสุด และแสดงข้อมูลเปรียบเทียบ
อย่างน้อย 3 ปี ย้อนหลังไว้ในตารางเดียวกัน
2. การแสดงอัตราส่วนทางการเงิน :
		 2.1 บริ ษั ท ควรจั ด ท� ำ อั ต ราส่ ว นทางการเงิ น เพื่ อ ใช้ ป ระกอบการอธิ บ ายการวิ เ คราะห์
และค�ำอธิบายของฝ่ายจัดการในหัวข้อ 14 เพื่อความกระชับ ชัดเจน แทนการแสดงตารางอัตราส่วน
ทางการเงินแยกจากค�ำอธิบาย
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		 2.2 อั ต ราส่ ว นทางการเงิ น ที่ แ สดงควรรวมถึ ง อั ต ราส่ ว นสภาพคล่ อ ง อั ต ราส่ ว นแสดง
ความสามารถในการหาก�ำไร อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน และอัตราส่วนวิเคราะห์
นโยบายทางการเงิน ทั้งนี้ อัตราส่วนที่แสดงควรเป็นอัตราส่วนที่ส�ำคัญส�ำหรับธุรกิจของบริษัท อาจจะ
แตกต่างกันไปส�ำหรับธุรกิจทั่วไปได้ (อัตราส่วนที่ใช้เฉพาะธุรกิจ) และหากบริษัทเห็นว่า การค�ำนวณ
อัตราส่วนทางการเงินของบริษัทมีความแตกต่างจากวิธีการค�ำนวณที่ใช้โดยทั่วไป บริษัทควรเปิดเผย
และอธิบายวิธีการค�ำนวณและข้อมูลทางการเงินที่บริษัทน�ำมาใช้ในการค�ำนวณส�ำหรับอัตราส่วน
ทางการเงินนั้นด้วย
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14. การวิเคราะห์และค�ำอธิบายของฝ่ายจัดการ
(Management Discussion and Analysis: MD&A)
ให้ เ ปิ ด เผยการวิ เ คราะห์ แ ละอธิ บ ายถึ ง การด� ำ เนิ น งานและฐานะทางการเงิ น ในมุ ม มองของ
ฝ่ายจัดการ โดยระบุสาเหตุและปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้องด้วย อย่างน้อยในประเด็นดังต่อไปนี  ้ ทงั้ นี้ สามารถใช้กราฟ
หรื อ ภาพประกอบการอธิ บ ายตามความเหมาะสมด้ ว ยก็ ไ ด้ และในกรณี ที่ บ ริ ษั ท มี ส ายผลิ ต ภั ณ ฑ์
หรือกลุ่มธุรกิจมากกว่า  1 สาย/กลุ่ม ให้วิเคราะห์และอธิบายถึงการด�ำเนินการในแต่ละสายผลิตภัณฑ์
หรือกลุ่มธุรกิจที่มีนัยส�ำคัญด้วย
14.1 ให้ วิ เ คราะห์ ก ารด� ำ เนิ น งานและฐานะทางการเงิ น การเปลี่ ย นแปลงที่ ส� ำ คั ญ ปั จ จั ย
ที่เป็นสาเหตุหรือมีผลต่อฐานะการเงิน การด�ำเนินงาน หรือการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ในช่วงปีที่ผ่านมา  
โดยให้อธิบายเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดผลการด�ำเนินงาน (benchmark) ที่ส�ำคัญด้วย  
			 • ส�ำหรับงบการเงินในช่วง 2 ปีก่อนหน้านี้ ให้อธิบายประกอบเฉพาะกรณีท่ีฐานะการเงิน
หรือผลการด�ำเนินงานดังกล่าวมีผลกระทบต่อฐานะการเงินหรือผลการด�ำเนินงานปัจจุบันของบริษัท
อย่างมีนัยส�ำคัญ  
			 •   เพื่อให้ผู้ลงทุนเข้าใจผลการด�ำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท   ขอให้อธิบาย
อย่างน้อยเกีย่ วกับภาพรวมของการด�ำเนินงาน ผลกระทบจากเหตุการณ์สำ� คัญหรือปัจจัยส�ำคัญทีผ่ า่ นมา
เช่น การรวมธุรกิจหรือกิจการ การยกเลิกหรือหยุดการด�ำเนินธุรกิจ การได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์
ทีม่ นี ยั ส�ำคัญ  ผลการด�ำเนินงานและความสามารถในการท�ำก�ำไร สภาพคล่องและแหล่งเงินทุนของบริษทั
คุณภาพของสินทรัพย์ การบริหารจัดการธุรกรรมนอกงบดุล การเปลี่ยนแปลงหรือการเลือกใช้นโยบาย
การบัญชีที่มีนัยส�ำคัญ ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีหรือความเห็นของผู้สอบบัญชีอย่างมีเงื่อนไขต่อรายการ
บัญชีทเี่ ป็นสาระส�ำคัญ (ถ้ามี)  รวมถึงผลการปฏิบตั ติ ามแผนการด�ำเนินธุรกิจและเป้าหมายทีไ่ ด้กำ� หนดไว้
เชื่อมโยงกับข้อมูลทางการเงิน  
			 •   หากบริ ษั ท เคยแจ้ ง แผนการด� ำ เนิ น งานหรื อ ประมาณการงบการเงิ น ไว้ ใ น
แบบแสดงรายการข้อมูลหรือแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี ให้อธิบายผลการปฏิบัติตามแผนดัง
กล่าวด้วย
			 •   ในกรณีบริษัทมีการออกตราสารหนี้ ซึ่งมีข้อก�ำหนดให้บริษัทต้องด�ำรงอัตราส่วน
ทางการเงิน ให้บริษัทเปิดเผยว่า  บริษัทสามารถด�ำรงอัตราส่วนดังกล่าวได้ตามข้อก�ำหนดหรือไม่  
(แสดงข้อมูลอัตราส่วนทางการเงินตามงบการเงินประจ�ำงวดการบัญชีล่าสุดเปรียบเทียบกับอัตราส่วน
ที่ต้องด�ำรงข้างต้น) ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถด�ำรงอัตราส่วนได้ตามข้อก�ำหนด ให้ระบุผลกระทบ
และการด�ำเนินการของบริษัท
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14.2 ให้อธิบายปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลต่อฐานะการเงินหรือการด�ำเนินงานอย่างมี
นัยส�ำคัญในอนาคต (forward looking) ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยภายนอก เช่น แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจ
ความเปลี่ยนแปลงของภาวะตลาดหรืออุตสาหกรรม และปัจจัยภายใน เช่น นโยบาย กลยุทธ์ การบริหาร
งานของบริษัท การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงทางธุรกิจที่อาจกระทบต่อการด�ำเนินงาน รวมทั้งปัจจัยอื่น ๆ
เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถเข้าใจและวิเคราะห์ทิศทางการด�ำเนินงานของบริษัทในอนาคตได้
ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทมีโครงการหรือการวิจัยพัฒนาที่จะกระทบต่อผลการด�ำเนินงาน
และฐานะการเงินในอนาคตอันใกล้ (ประมาณ 1 ปี)   ให้บริษัทอธิบายรายละเอียดของโครงการหรือ
การวิจัยและพัฒนาดังกล่าว เช่น   ลักษณะโครงการ   ผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือการปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิม
ความคืบหน้า  ผลกระทบที่อาจมีต่อผลการด�ำเนินงานและฐานะการเงินด้วย

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
การรับรองความถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปีนั้นให้กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพัน
บริษัท * ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี พร้อมทั้งมอบอ�ำนาจ
ให้บุคคลใดลงนามก�ำกับเอกสารในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปีแทนด้วย โดยให้ใช้ข้อความและรูปแบบ ดังนี้
“บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัท
ขอรับรองว่า  ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท�ำให้ผู้อื่นส�ำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้ง
ในสาระส�ำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า
(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง
ครบถ้วนในสาระส�ำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการด�ำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว
(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระส�ำคัญ
ทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
(3) บริษทั ได้จดั ให้มรี ะบบการควบคุมภายในทีด่ ี และควบคุมดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ าม ระบบดังกล่าว และบริษทั
ได้ แ จ้ ง ข้ อ มู ล การประเมิ น ระบบการควบคุ ม ภายใน ณ วั น ที่ . ..............................................................
ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญ
ของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระท�ำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดท�ำรายงานทางการเงิน
ของบริษัทและบริษัทย่อย
ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว
บริษัทได้มอบหมายให้........................................... เป็นผู้ลงลายมือชื่อก�ำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใด
ไม่มีลายมือชื่อของ...........................................ก�ำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้อง
ของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น
                     ชื่อ  
1.                                  
2.                                  
3.
           

ชื่อ  

         ต�ำแหน่ง
  

             ลายมือชื่อ**

                           
                           

         ต�ำแหน่ง

                           
                    

             ลายมือชื่อ

ผู้รับมอบอ�ำนาจ .................................................................................................................................
		
		
		
				
*

ให้แนบเอกสารหลักฐานประกอบด้วย  ทั้งนี้ แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปีนี้เป็นข้อมูลที่ส�ำคัญที่ผู้ลงทุน
ใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนบริษัทจึงควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อนที่จะส่งให้ส�ำนักงาน
** พร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
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ทั้งนี้   มาตรา 89/20 *** แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ก�ำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร
ต้องร่วมกันรับผิดต่อบุคคลทีซ่ อื้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั ในความเสียหายใด ๆ อันเกิดขึน้ เนือ่ งจากการเปิดเผยข้อมูล
ต่อผู้ถือหุ้นหรือประชาชนทั่วไป โดยแสดงข้อความที่เป็นเท็จในสาระส�ำคัญหรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้ง
ในสาระส�ำคัญในกรณีของงบการเงินและรายงานเกีย่ วกับฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานของบริษทั หรือรายงาน
อื่นใดที่ต้องเปิดเผยตามมาตรา  56 หรือมาตรา  199 โดยมิได้จ�ำกัดความรับผิดไว้เฉพาะกรรมการและผู้บริหาร
ที่ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของข้อมูลในเอกสารดังกล่าวเท่านั้น อย่างไรก็ดี กรรมการหรือผู้บริหาร
ซึ่ ง สามารถพิ สู จ น์ ไ ด้ ว ่ า โดยต� ำ แหน่ ง หน้ า ที่ ต นไม่ อ าจล่ ว งรู ้ ถึ ง ความแท้ จ ริ ง ของข้ อ มู ล หรื อ การขาดข้ อ มู ล
ที่ควรต้องแจ้งนั้น ย่อมไม่มีความรับผิดตามมาตรา 89/20
หมายเหตุ   *** ใช้บังคับกับบริษัทที่อยู่ภายใต้บังคับของหมวด 3/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2551 เท่านั้น
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เอกสารแนบ
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เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ�ำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
1.  ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ�ำนาจควบคุม (ถ้ามี) และเลขานุการบริษัท
1.1  ให้แสดงรายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ�ำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ตามตาราง ดังนี้
ชื่อ-สกุล/ อายุ
คุณวุฒิ
สัดส่วน ความสัมพันธ์
ประสบการณ์ท�ำงาน
ต�ำแหน่ง/ (ปี) ทางการศึกษา  การถือหุ้น ทางครอบครัว
(5)
วันที่ได้รับ
/ประวัติอบรม ในบริษัท
ระหว่าง
ช่วงเวลา
ต�ำแหน่ง
ชื่อหน่วย
แต่งตั้ง
(%)
กรรมการ
งาน/
และผู้บริหาร
บริษัท/
(1)
(2)
(3)
(4)
ประเภท
ธุรกิจ

ค�ำแนะน�ำการเปิดเผย
หากกรรมการหรือผู้บริหาร ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นประธานในกรรมการชุดใด เช่น ประธานกรรมการตรวจสอบ
ให้ระบุด้วย
1.2  ให้อธิบายหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทด้วย
ตัวอย่างการเปิดเผยหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
เลขานุ ก ารของบริ ษั ท จะต้ อ งปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามที่ ก� ำ หนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551
ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซือ่ สัตย์สจุ ริต รวมทัง้ ต้องปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์
ข้อบังคับบริษทั มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทัง้ นี้ หน้าทีต่ ามกฎหมายของเลขานุการบริษทั มีดงั นี้
1.
		
		
		

จัดท�ำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
ก. ทะเบียนกรรมการ
ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจ�ำปีของบริษัท
ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
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2. เก็ บ รั ก ษารายงานการมี ส ่ ว นได้ เ สี ย ที่ ร ายงานโดยกรรมการหรื อ ผู ้ บ ริ ห าร และจั ด ส่ ง ส� ำ เนารายงาน
การมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน
7 วันท�ำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
3. ด�ำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนประกาศก�ำหนด
นอกจากนี้ เลขานุ ก ารบริ ษั ท ยั ง มี ห น้ า ที่ อื่ น ตามที่ บ ริ ษั ท (หรื อ คณะกรรมการบริ ษั ท ) มอบหมาย
ดังนี้..........................................
ตัวอย่างหน้าที่อื่นของเลขานุการบริษัท
• ให้ค�ำแนะน�ำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการก�ำกับดูแล
ในการด�ำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย
• ท�ำหน้าที่ในการด�ำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
• ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษทั ให้ฏบิ ตั ติ ามมติคณะกรรมการบริษทั และมติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
• ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทีก่ ำ� กับดูแล เช่น ส�ำนักงาน ตลาดหลักทรัพย์ฯ และดูแลการเปิดเผยข้อมูล
และรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่ก�ำกับดูแลและสาธารณชน ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
• จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้ค�ำแนะน�ำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
• หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท
(บริษัทสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทได้
จากคู่มือเลขานุการบริษัทที่จัดท�ำโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ชมรมเลขานุการบริษัทไทย หรือสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย เป็นต้น เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาก�ำหนดหน้าที่ของเลขานุการบริษัทข้างต้น)
1.3 กรณี เ ป็ น บริ ษั ท ที่ ป ระกอบธุ ร กิ จ หลั ก โดยการถื อ หุ ้ น ในบริ ษั ท อื่ น (holding company)
ให้แสดงรายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ�ำนาจควบคุม ของบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก
โดยมีรายละเอียดเช่นเดียวกับข้อมูลในตาราง 1.1 ด้วย  นอกจากนี้ ให้ระบุให้ชัดเจนด้วยว่า กรรมการ ผู้บริหาร
และผู้มีอ�ำนาจควบคุม ของบริษัทย่อยรายใดเป็นบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติส่งเข้าเป็นกรรมการ
ผู้บริหาร และผู้มีอ�ำนาจควบคุม ของบริษัทย่อยดังกล่าว
		หมายเหตุ
(1) ส�ำหรับต�ำแหน่งกรรมการ ให้ระบุประเภทของกรรมการด้วย เช่น กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพัน
บริษัทตามที่ก�ำหนดในหนังสือรับรอง   นอกจากนี้ ส�ำหรับเลขานุการบริษัท หากเป็นการใช้บริการหน่วยงาน
ภายนอกบริษัท (outsource) (อาจเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลก็ได้) ให้ระบุชื่อของนิติบุคคลหรือบุคคลที่บริษัท
แต่ งตั้ ง ให้ ป ฏิ บั ติ ง านเป็ น เลขานุ ก ารบริ ษั ท   พร้ อ มกั บ ชื่ อ บุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจากนิ ติบุ ค คลที่ สั ง กั ดนั้ น
ให้ปฏิบัติงานดังกล่าวและต�ำแหน่งของบุคคลในนิติบุคคลที่สังกัดด้วย
(2) ให้ระบุคุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด โดยระบุวิชาเอก วิชาโท ชื่อคณะและสถาบันการศึกษา  รวมถึง
ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ (เช่น การอบรมจากสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ทั้งนี้ ส�ำหรับเลขานุการบริษัท ให้ระบุคุณวุฒิทางการศึกษา  โดยรวมถึง
วุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตรที่เกี่ยวข้อง และหากจบการศึกษาสูงกว่าหรือเทียบเท่าปริญญาตรี ให้เปิดเผยคุณวุฒิ
ทางการศึกษาตัง้ แต่ปริญญาตรีขนึ้ ไป  นอกจากนี้ ให้ระบุประวัตกิ ารอบรมเกีย่ วกับบทบาทหน้าทีแ่ ละความรูพ้ นื้ ฐาน
ของเลขานุการบริษัท (เช่น การอบรมจากชมรมเลขานุการบริษัทไทย) ด้วย
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ค�ำแนะน�ำ หรือค�ำอธิบายเพิ่มเติม
ส�ำนักงานให้ความส�ำคัญกับการพิจารณาความรู้ ความเข้าใจ บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ
และกรรมการตรวจสอบ ดังนั้น เพื่อให้แน่ใจว่ากรรมการทุกท่านเข้าใจ และมีแนวทางในการท�ำหน้าที่ดังกล่าว
แต่ละบริษัทจึงควรดูแลให้กรรมการทุกท่าน เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่จัดขึ้นส�ำหรับกรรมการและกรรมการ
ตรวจสอบโดยเฉพาะ เช่น หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) หรือหลักสูตร Director
Accredited Program (DAP) (รายละเอียดหลักสูตรดูเพิ่มเติมได้ที่ website ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) http://www.thai-iod.com) โดยกรรมการของบริษัทจดทะเบียนสามารถติดต่อกับสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เพื่อสมัครเข้าอบรมหลักสูตร DAP และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย
ทั้งนี้ ในการระบุประวัติการอบรมหรือประสบการณ์ท�ำงาน ขอให้ระบุระยะเวลาที่เกี่ยวข้องด้วย เช่น
ปีที่เข้าอบรม เป็นต้น
(3) ให้ระบุการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยนับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ของบุคคลดังกล่าว รวมถึงหุ้นที่มีบุคคลอื่นใดถือหลักทรัพย์ไว้แทนกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุม
คู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวด้วย  ทั้งนี้ ให้ระบุจ�ำนวนหุ้นทางอ้อม และจ�ำนวนหุ้นที่
มีบุคคลอื่นถือหุ้นไว้แทนแยกต่างหากจากกรณีถือหุ้นเองโดยตรงด้วย  
(4) ให้ระบุถึงความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารด้วยกัน โดยความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรสและความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียน
ตามกฎหมาย  ทั้งนี้ ให้ระบุเฉพาะความสัมพันธ์ล�ำดับ บิดา มารดา คู่สมรส บุตร พี่น้อง ลุง ป้า  น้า  อา รวมทั้ง
คู่สมรส และบุตร ของบุคคลดังกล่าว
(5)   ให้ระบุประสบการณ์ของกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมอย่างน้อยดังนี้
(ก)  ประสบการณ์ท�ำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย แล้วแต่กรณี อย่างน้อย
ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
(ข)   หากมีการด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปีที่ผ่านมา  ให้ระบุชื่อบริษัท
ดังกล่าวไว้ด้วย  
(ค)   กรณีที่กรรมการอิสระของบริษัทด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
หรือบริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน ให้ระบุไว้ด้วย
2.   ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอ�ำนาจควบคุมรายใดด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร
ในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องหลายบริษัท ให้แสดงข้อมูลการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการ
ผู้บริหาร และผู้มีอ�ำนาจควบคุม ตามตารางดังนี้
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รายชื่อบริษัท บริษัท
รายชื่อ
ตัวอย่าง
นาย ก.
นาย ข.

บริษัทย่อย
1

//
/

2
x

/

บริษัทร่วม
3
/

1

/

2

/

บริษัทที่เกี่ยวข้อง
3

/

1

/

2

3

x

		หมายเหตุ
1. / = กรรมการ   X = ประธานกรรมการ // = กรรมการบริหาร
2. บริษัทที่เกี่ยวข้อง ให้หมายถึง นิยามนิติบุคคลของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของประกาศนี้
3. ประวัติกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ�ำนาจควบคุม
ให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลประวัติการถูกลงโทษของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ�ำนาจควบคุมในช่วง 5 ปี
ที่ ผ ่ า นมา  เนื่ อ งจากการกระท� ำ ความผิ ด ตามพระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ พ.ศ. 2535  
หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546  ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้
(1)  การกระท�ำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
(2)  การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจท�ำให้ส�ำคัญผิด หรือปกปิดข้อความ
จริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระส�ำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
(3)   การกระท�ำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระท�ำดังกล่าว
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เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
ให้แสดงรายชื่อกรรมการของบริษัทย่อยตามตาราง ดังนี้
รายชื่อบริษัทย่อย

บริษัท ….

บริษัท ….

บริษัท ….

//
/

/
x

/

รายชื่อกรรมการ
ตัวอย่าง
นาย ก.
นาย ข.

		หมายเหตุ
1. / = กรรมการ   X = ประธานกรรมการ // = กรรมการบริหาร
2. บริษัทย่อย ให้หมายถึง บริษัทย่อยที่มีนัยส�ำคัญ เช่น มีรายได้เกินกว่าร้อยละ 10 ของรายได้รวม
ตามงบก�ำไรขาดทุนรวมของปีบัญชีล่าสุด
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เอกสารแนบ 3
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
ให้แสดงรายละเอียดของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
(ถ้ามี) โดยให้มีสาระส�ำคัญในเรื่องดังต่อไปนี้
1. กรณีเป็นพนักงานภายในบริษัท
(1) ให้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อของบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทให้ปฏิบัติงานเป็นหัวหน้างาน
ตรวจสอบภายในหรือหัวหน้างานก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท และต�ำแหน่ง
(2) คุณวุฒิทางการศึกษา โดยให้รวมถึงวุฒิบัตร หรือประกาศนียบัตรที่เกี่ยวข้องด้วย  หากจบการศึกษา
สูงกว่าหรือเทียบเท่าปริญญาตรี ให้เปิดเผยคุณวุฒิทางการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป
(3) ประสบการณ์การท�ำงาน และการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง
(4) ส�ำหรับหัวหน้างานก�ำกับดูแลการปฏิบัติงาน ให้ระบุหน้าที่ความรับผิดชอบด้วย
ตัวอย่างการเปิดเผยหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้างานก�ำกับดูแลการปฏิบัติงาน
		 หัวหน้างานก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานมีหน้าที่ความรับผิดชอบ (เช่น ในการเป็นศูนย์กลางการก�ำกับดูแล
การด�ำเนินธุรกิจของบริษัท/กลุ่มบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และข้อก�ำหนด
ของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย, ส�ำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต., ส�ำนักงาน
คณะกรรมการ คปภ.,ส�ำนักงาน กกพ.หรือหน่วยงานทางการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท) ทั้งนี้
คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบายด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Policy) โดยก�ำหนดให้
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้บริหารระดับสูง ฝ่ายงานหรือหน่วยงาน และพนักงานต้องปฏิบัติ
ให้ถกู ต้องตามกฎหมาย รวมถึงมีการสือ่ สารกับพนักงานได้ตระหนักว่า พนักงานทุกคนมีหน้าที่ และความรับผิดชอบ
ในการศึ ก ษาและท� ำ ความเข้ า ใจในกฎหมายรวมถึ ง กฎระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ งในงานที่ รั บ ผิ ด ชอบ และปฏิ บั ติ
ให้ถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามกฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัด
2. กรณีใช้บริการหน่วยงานภายนอก (outsource)
(1) ให้ ร ะบุ ร ายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ชื่ อ ของนิ ติ บุ ค คลหรื อ บุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ แต่ ง ตั้ ง จากบริ ษั ท ให้ ป ฏิ บั ติ ง าน
เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายในหรือหัวหน้างานก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท แล้วแต่กรณี
(2) ให้ ร ะบุ ชื่ อ ของบุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจากนิ ติ บุ ค คลที่ สั ง กั ด ให้ ป ฏิ บั ติ ง านเป็ น หั ว หน้ า งาน
ตรวจสอบภายในหรือหัวหน้างานก�ำกับดูแลการปฏิบตั งิ านของบริษทั แล้วแต่กรณี และต�ำแหน่งในนิตบิ คุ คลทีส่ งั กัด  
พร้อมทั้งแสดงรายละเอียดของบุคคลดังกล่าวตามแนวทางที่ก�ำหนดไว้ในข้อ 1 ข้างต้นด้วย
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เอกสารแนบ 4
รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
กรณีที่บริษัทมีการแสดงหรือประสงค์จะเปิดเผยราคาประเมินในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี เช่น
การแสดงราคาประเมินประกอบการท�ำรายการระหว่างกัน บริษทั มีการปรับโครงสร้างการด�ำเนินธุรกิจ อันเป็นผลให้
มีการได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ และประสงค์จะเปิดเผยราคาประเมินทีเ่ กีย่ วข้อง บริษทั มีการตีราคาทรัพย์สนิ
ใหม่ในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชี เป็นต้น   ให้บริษัทแสดงรายละเอียดของข้อมูลการประเมินราคาดังกล่าวโดย
มีสาระส�ำคัญในเรื่อง ดังนี้
(1) ทรัพย์สินที่มีการประเมินราคาและราคาประเมิน ซึ่งจัดท�ำขึ้นล่วงหน้าก่อนการท�ำรายการนั้นไม่เกิน
6 เดือน
(2)  ชื่อผู้ที่ท�ำหน้าที่ประเมินราคาทรัพย์สิน ซึ่งได้แก่ ที่ปรึกษาทางการเงินหรือบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
ในตลาดทุนที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่ส�ำนักงานให้ความเห็นชอบ  หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ที่ส�ำนักงานให้การยอมรับ
แล้วแต่กรณี
(3)   ชื่อผู้ควบคุมการปฏิบัติงานหรือผู้ประเมินหลัก แล้วแต่กรณี ที่เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานซึ่งต้องอยู่
ในบัญชีรายชื่อที่ส�ำนักงานให้ความเห็นชอบ  ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ที่ท�ำหน้าที่ประเมินราคาทรัพย์สินเป็นที่ปรึกษาทาง
การเงินหรือเป็นบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุน
(4)   วัตถุประสงค์การประเมินราคาทรัพย์สิน ซึ่งต้องเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะในกรณีที่เป็นรายงาน
ประเมินราคาทรัพย์สินที่จัดท�ำโดยบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุน หรือมีค�ำยินยอมของผู้ที่ท�ำหน้าที่
ประเมินราคาทรัพย์สินให้เผยแพร่ความเห็นนั้นได้ในกรณีที่เป็นรายงานประเมินราคาทรัพย์สินที่จัดท�ำโดยที่ปรึกษา
ทางการเงินหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
(5)  วันที่ในรายงานประเมินราคาทรัพย์สิน

ภาคผนวก
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ภาคผนวก 1
แบบสอบทานความครบถ้วนของข้อมูลที่เปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1)
(“Checklist แบบ 56-1”)
ข้อควรระวังในการใช้ Checklist
• หัวข้อและประเด็นใน Checklist เป็นเพียงตัวช่วยในการสอบทานว่า บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลที่ส�ำคัญ
ในแบบ 56-1 แล้วหรือไม่เท่านั้น
• การเปิดเผยข้อมูลในแบบ 56-1 ยังต้องเป็นไปตามข้อก�ำหนดในแบบแนบท้ายประกาศที่เกี่ยวข้อง
วิธีการใช้ Checklist
1. น�ำแบบ 56-1 ที่จัดท�ำเสร็จแล้ว มาตรวจเช็คความครบถ้วนตามแต่ละหัวข้อใน Checklist
2. ใส่สัญลักษณ์ในช่อง “เปิดเผย?” เช่น
- “Y” หรือ “/”   กรณีเปิดเผยครบถ้วนแล้ว
- “N” หรือ “X” กรณียังไม่เปิดเผย หรือยังไม่ชัดเจน
- “NA” หรือ “-”   กรณีเป็นข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัท หรือไม่มีข้อมูลในเรื่องนั้น
3. ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติมในหัวข้อที่พบว่า ยังเปิดเผยไม่ครบถ้วนหรือไม่ชัดเจน ก่อนที่จะน�ำส่ง
แบบ 56-1 ต่อส�ำนักงาน ก.ล.ต.  ทั้งนี้ บริษัทอาจส่ง checklist มาพร้อมกับการส่งแบบ 56-1 ด้วยก็ได้  
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Checklist ส�ำหรับสอบทานแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) ส�ำหรับปีบัญชี
บริษัท 								
ตัวย่อ				

ข้อที่

หัวข้อ/รายละเอียด

เปิดเผย?

ประเด็นที่ควรระวัง

สารบัญ
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
1

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
- ภาพรวมทีม่ าและลักษณะการประกอบ
ธุรกิจของบริษทั หรือกลุม่ บริษทั
ซึง่ ประกอบด้วย บริษทั บริษทั ย่อย
และบริษทั ร่วมทีด่ ำ� เนินงานอยูใ่ นปัจจุบนั
หรือก�ำลังจะด�ำเนินงาน

1.1

นโยบายในการด�ำเนินงานของบริษทั
หรือกลุม่ บริษทั ในภาพรวม ตามที่
คณะกรรมการบริษทั ก�ำหนด (ถ้ามี)  

กรณีทไี่ ม่สามารถปฏิบตั ติ ามเป้าหมายทีไ่ ด้เปิดเผยไว้
ในปีกอ่ นหน้านี้ ควรอธิบายความคืบหน้า
และสาเหตุดว้ ย

- วิสยั ทัศน์
- วัตถุประสงค์
- เป้าหมาย
- กลยุทธ์
1.2

การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการทีส่ ำ� คัญ
- อ�ำนาจในการควบคุมบริษทั ในปีทผี่ า่ นมา
- ลักษณะการประกอบธุรกิจในปีทผี่ า่ นมา
- การเปลีย่ นแปลงโครงสร้างการถือหุน้
การจัดการ หรือ การประกอบธุรกิจ
หรือเหตุการณ์สำ� คัญอืน่ ในช่วง 3 ปี
ทีผ่ า่ นมา 

1.3

โครงสร้างการถือหุน้ ของกลุม่ บริษทั

(1)

นโยบายการแบ่งการด�ำเนินงานของบริษทั
ในกลุม่

- หากทีผ่ า่ นมาบริษทั มีการขยายธุรกิจ หรือลงทุน
ในธุรกิจใหม่ เพิม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือจ�ำหน่าย/ยกเลิก
ธุรกิจบางประเภทออกไป บริษทั ได้เปิดเผยข้อมูล
ดังกล่าวและผลกระทบต่อฐานะการเงินและ
ผลการด�ำเนินงานเพิม่ เติมในหัวข้อ MD&A แล้วหรือไม่

เปิดเผย?
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ข้อที่

หัวข้อ/รายละเอียด

(2)

แผนภาพโครงสร้างการถือหุน้ ของกลุม่
บริษทั
- สัดส่วนการถือหุน้ และสัดส่วนของสิทธิ
ออกเสียง (ถ้าแตกต่างจากสัดส่วน
การถือหุน้ )
- ชือ่ และสัดส่วนการถือหุน้ ของผูร้ ว่ มทุน

(3)

ขนาดของบริษทั ทีป่ ระกอบธุรกิจหลัก
และขนาดของบริษทั อืน่ ทีเ่ ปรียบเทียบกับ
ขนาดของบริษทั และตรวจสอบว่าเป็นไป
ตามเกณฑ์หรือไม่

เปิดเผย?

ประเด็นที่ควรระวัง
ตรวจสอบว่าโครงสร้างการถือหุน้ อาจก่อให้เกิด
conflict of interest หรือไม่ ซึง่ ได้แก่
- กลุม่ ผูถ้ อื หุน้ หรือผูท้ เี่ กีย่ วข้องท�ำธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับ
ธุรกิจหลักของบริษทั
- มีการถือหุน้ ไขว้ระหว่างกันหรือไม่
- มีบคุ คลทีอ่ าจมีความขัดแย้งถือหุน้ ในบริษทั ย่อย
หรือบริษทั ร่วม >10% หรือไม่
หากมีโครงสร้างลักษณะดังกล่าว ขอให้ตรวจสอบว่า 
ต้องปรับโครงสร้างฯ ให้ไม่มี conflict of interest
หรือไม่  

- มาตรการและแนวทางการแก้ไข
หากไม่เป็นไปตามเกณฑ์
1.4

ความสัมพันธ์กบั กลุม่ ธุรกิจของผูถ้ อื หุน้ ใหญ่
- โครงสร้างหรือสถานภาพของบริษทั /
กลุม่ บริษทั ในกรณีทเี่ ป็นส่วนหนึง่ ของ
กลุม่ ธุรกิจของผูถ้ อื หุน้ ใหญ่

ไม่ตอ้ งเปิดเผยหัวข้อนี้ หากธุรกิจหลักของบริษทั มิได้มี
ความสัมพันธ์หรือเกีย่ วข้องกับการด�ำเนินธุรกิจอืน่ ของ
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่อย่างมีนยั ส�ำคัญ หรือมีความสัมพันธ์
กันแต่เพียงครัง้ คราวเฉพาะธุรกรรม

- อธิบายเหตุผลและโอกาสหรือ
ความจ�ำเป็นทีต่ อ้ งมีการพึง่ พิงหรือ
สนับสนุนระหว่างกัน รวมทัง้ ความส�ำคัญ
เชิงกลยุทธ์ (positioning) ของบริษทั /
กลุม่ บริษทั ต่อกลุม่ ธุรกิจของผูถ้ อื หุน้ ใหญ่
- กลไกการรักษาสิทธิของผูถ้ อื หุน้ กรณีที่
โครงสร้างธุรกิจของบริษทั /บริษทั ในกลุม่
มีการแข่งขันกันอย่างมีนยั ส�ำคัญ

ตรวจสอบว่าโครงสร้างการถือหุน้ อาจก่อให้เกิด
conflict of interest หรือไม่ หากมี ต้องระบุมาตรการ
ป้องกัน conflict of interest หรือด�ำเนินการ
ปรับโครงสร้าง

2.

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

(1)

โครงสร้างรายได้แยกตามสายผลิตภัณฑ์/
กลุม่ ธุรกิจ โดยอย่างน้อยต้องแสดงรายได้
ของสายผลิตภัณฑ์/กลุม่ ธุรกิจทีม่ มี ลู ค่าเกิน
10% ของรายได้รวมตามงบการเงินรวม
(ตามตาราง)

- โครงสร้างรายได้เปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปีหรือไม่

(2)

อธิบายโดยแบ่งตามสายผลิตภัณฑ์/
กลุม่ ธุรกิจตามตารางโครงสร้างรายได้

- แยกอธิบายตามสายผลิตภัณฑ์/กลุม่ ธุรกิจทีม่ ี
นัยส�ำคัญแล้วหรือไม่

เปิดเผย?

84 คู่มือจัดท�ำแบบแสดงรายการข้อมูล แบบ 56-1 แบบ 69-1

ข้อที่

หัวข้อ/รายละเอียด

2.1

ลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการ

เปิดเผย?

ประเด็นที่ควรระวัง

- ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
(ลักษณะธุรกิจในปีทผี่ า่ นมา)

- พึง่ พิง supplier หรือลูกค้าหรือผูจ้ ดั จ�ำหน่ายรายใด
ซึง่ อาจกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจหรือไม่ หากพึง่ พิง
เกิน 30% ขอให้เปิดจ�ำนวนราย ความสัมพันธ์
และประเภทสินค้า
- สินค้าหรือวัตถุดบิ มีปญ
ั หาในเรือ่ งใดหรือไม่ (เช่น
การขาดแคลน, ความผันผวนของราคา, การจัดเก็บ
เป็นต้น)

- การได้รบั ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
สัมปทาน หรือการส่งเสริมการลงทุน  
พร้อมทัง้ อธิบายลักษณะสิทธิประโยชน์

- สิทธิประโยชน์ตา่ ง ๆ ยังมีผลหรือไม่ (ยังไม่หมดอายุ)

- กรณีธรุ กิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ให้
อธิบายลักษณะโครงการทีม่ นี ยั ส�ำคัญที่
ก�ำลังด�ำเนินการอยูใ่ นแต่ละโครงการ
เช่น ชือ่ ทีต่ งั้ ประเภทโครงการ ลูกค้าเป้า
หมาย จ�ำนวนหน่วย พืน้ ทีข่ าย/เช่า มูลค่า
โครงการ ความคืบหน้าการขายและการ
พัฒนาโครงการ
2.2

การตลาดและการแข่งขัน

(ก)

การท�ำการตลาดของผลิตภัณฑ์
และบริการทีส่ ำ� คัญ

- บริษทั ไม่ตอ้ งเปิดเผยรายชือ่ ลูกค้า ผูจ้ ดั จ�ำหน่าย
หรือ supplier (เว้นแต่มกี ารพึง่ พิงอย่างมากจนถือว่า
มีบทบาทส�ำคัญต่อความอยูร่ อดของบริษทั หรือได้เคย
เปิดเผยชือ่ ให้บคุ คลอืน่ ทราบ เช่น นักลงทุนหรือ
นักวิเคราะห์)

- นโยบายการตลาดในปีทผี่ า่ นมา
- อธิบายเชิงเปรียบเทียบกับคูแ่ ข่งในภาพรวม
- ลักษณะลูกค้า ความสัมพันธ์

- หากแต่งตัง้ ผูจ้ ดั จ�ำหน่ายแต่เพียงผูเ้ ดียว ให้ระบุ
พร้อมสรุปสาระส�ำคัญของสัญญาแต่งตัง้ ด้วย

- กลุม่ ลูกค้าเป้าหมาย
- การจ�ำหน่ายและช่องทางการจ�ำหน่าย
- สัดส่วนการจ�ำหน่ายในประเทศ
และต่างประเทศ
- ชือ่ ประเทศหรือกลุม่ ประเทศทีจ่ ำ� หน่าย
ผลิตภัณฑ์
- หากพึง่ พิงลูกค้าหรือตัวแทนจ�ำหน่ายราย
ใดรายหนึง่ เกิน 30% ของรายได้รวม ใน
3 ปีทผี่ า่ นมา ให้ระบุจำ� นวนราย ลักษณะ
ความสัมพันธ์ และประเภทสินค้าทีข่ าย

- หากเปิดเผยข้อมูลชือ่ ลูกค้าหรือผูจ้ ดั จ�ำหน่ายให้แก่
บุคคลอืน่ เช่น ผูล้ งทุนหรือนักวิเคราะห์ดา้ นหลักทรัพย์
หรือการลงทุน ให้ระบุชอื่ ดังกล่าวไว้ดว้ ย

เปิดเผย?
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ข้อที่

หัวข้อ/รายละเอียด

เปิดเผย?

ประเด็นที่ควรระวัง

- หากพึง่ พิงลูกค้าหรือผูจ้ ดั จ�ำหน่ายรายใด
ทีม่ บี ทบาทส�ำคัญต่อการอยูร่ อดของ
บริษทั ให้ระบุเป็นปัจจัยความเสีย่ งด้วย
(ข)

สภาพการแข่งขัน
- สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมใน
ปีทผี่ า่ นมา
- แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพ
การแข่งขันในอนาคต
   - จ�ำนวนคูแ่ ข่งขันโดยประมาณ
   - ขนาดของบริษทั เมือ่ เทียบกับคูแ่ ข่งขัน
   - สถานภาพและศักยภาพในการแข่งขัน
   - ชือ่ คูแ่ ข่งขัน (กรณีมคี แู่ ข่งขันเพียงราย
เดียวหรือน้อยราย)

2.3

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

(ก)

ลักษณะการจัดให้ได้มาซึง่ ผลิตภัณฑ์
- การผลิต (จ�ำนวนโรงงาน/ก�ำลัง
การผลิตรวม)
- การจัดหาวัตถุดบิ หรือผลิตภัณฑ์เพือ่
จ�ำหน่าย
- จ�ำนวนผูจ้ ดั จ�ำหน่ายวัตถุดบิ
- สัดส่วนการซือ้ วัตถุดบิ ในประเทศและ
ต่างประเทศ
- หากพึง่ พิงผูจ้ ดั จ�ำหน่ายรายใดเกิน
30% ของยอดซือ้ รวม ให้ระบุจำ� นวนราย
ลักษณะความสัมพันธ์ ประเภทสินค้าทีซ่ อื้
- หากพึง่ พิงผูจ้ ดั จ�ำหน่ายรายใดทีม่ ี
บทบาทส�ำคัญต่อการอยูร่ อดของบริษทั
ให้ระบุเป็นปัจจัยความเสีย่ งด้วย
- หากเปิดเผยข้อมูลชือ่ ผูจ้ ดั จ�ำหน่าย
ให้แก่บคุ คลอืน่ เช่น ผูล้ งทุนหรือ
นักวิเคราะห์ดา้ นหลักทรัพย์หรือ
การลงทุน ให้ระบุชอื่ ดังกล่าวไว้ดว้ ย

- ในกรณีเป็นสถาบันการเงิน ให้อธิบายในเรือ่ ง
แหล่งทีม่ าของเงินทุน และการให้กยู้ มื ด้วย

เปิดเผย?

86 คู่มือจัดท�ำแบบแสดงรายการข้อมูล แบบ 56-1 แบบ 69-1

ข้อที่

หัวข้อ/รายละเอียด

(ข)

ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมจากกระบวนการ
ผลิตหรือการก�ำจัดวัตถุดบิ เหลือใช้

เปิดเผย?

ประเด็นที่ควรระวัง

- การด�ำเนินการเพือ่ ลดผลกระทบต่อ
สิง่ แวดล้อม
- ผลของการปฏิบตั จิ ริงในช่วง 3 ปีทผี่ า่ น
มาเป็นไปตามทีก่ ฎหมายก�ำหนดหรือไม่
- ข้อพิพาทหรือการถูกฟ้องร้องเกีย่ วกับ
สิง่ แวดล้อม และแนวทางการแก้ไข
ข้อพิพาทดังกล่าว
2.4

งานทีย่ งั ไม่สง่ มอบ เฉพาะงานโครงการ
หรือชิน้ งาน ทีม่ มี ลู ค่าสูง และใช้เวลา
ในการส่งมอบงาน
- มูลค่างานทีย่ งั ไม่สง่ มอบ ณ วันหลังสุด
ทีเ่ ป็นไปได้
- หากเป็นโครงการทีม่ มี ลู ค่าตัง้ แต่ 10%
ของรายได้รวม ให้ระบุเป็นรายชิน้ ทีค่ าดว่า
จะส่งมอบในแต่ละช่วงเวลา

3

ปัจจัยความเสีย่ ง
เปิดเผยความเสีย่ งใน 2 ลักษณะ
  (1) ความเสีย่ งต่อการด�ำเนินธุรกิจ
ของบริษทั /กลุม่ บริษทั
  (2) ความเสีย่ งต่อการลงทุนของผูถ้ อื
หลักทรัพย์
ปัจจัยความเสีย่ งแต่ละเรือ่ ง ได้เปิดเผย
ประเด็นต่อไปนีแ้ ล้วหรือไม่
- ลักษณะความเสีย่ ง
- เหตุการณ์ทเี่ ป็นสาเหตุของความเสีย่ ง
- ผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้
- แนวโน้มความเป็นไปได้ทจี่ ะเกิดความเสีย่ ง
- มาตรการรองรับความเสีย่ ง (ถ้ามี)

-  เปิดเผยเฉพาะความเสีย่ งทีอ่ าจมีผลกระทบ
ต่อบริษทั /กลุม่ บริษทั หรือผูถ้ อื หลักทรัพย์โดยตรง
- เปิดเผยความเสีย่ งดังต่อไปนีค้ รบถ้วนหรือไม่ เช่น
- การประกอบธุรกิจ (พึง่ พิงลูกค้า ผูจ้ ดั จ�ำหน่าย
หรือ supplier/แข่งขันสูง/ราคาผันผวน/ข้อจ�ำกัด
ทางกฎหมาย ทัง้ ในและต่างประเทศ/บุคคลากร
ทีส่ ำ� คัญ)
- การผลิต (ขาดแคลนวัตถุดบิ /ราคาวัตถุดบิ ผันผวน/
พึง่ พิงเทคโนโลยี/ต้นทุนสูง/สินค้าหรือเครือ่ งจักร
ล้าสมัยง่าย/การขาดแคลนแรงงาน)
- การบริหารจัดการ (ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ควบคุมเสียง/
การพึง่ พิงบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง/ผูบ้ ริหาร)
- การเงิน (สภาพคล่อง/ภาระหนีแ้ ละดอกเบีย้ /
การปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขการกูย้ มื เงิน (covenant)/
ผิดนัดช�ำระหนี/้ ภาระการลงทุนในอนาคต/FX)

เปิดเผย?
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ข้อที่

หัวข้อ/รายละเอียด

เปิดเผย?

ประเด็นที่ควรระวัง
- ผูล้ งทุน (ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ถอื หุน้ ในสัดส่วนทีม่ ี
นัยส�ำคัญ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ ใหญ่/
เงือ่ นไขการจ่ายเงินปันผล/ ขาดทุนสะสมท�ำให้จา่ ย
ปันผลไม่ได้/dilution จากหลักทรัพย์แปลงสภาพ)
- ผลกระทบต่อบริษทั หรือผูล้ งทุนมากน้อยเพียงใด
เปิดเผยขนาดของผลกระทบไว้แล้วหรือไม่

4

ทรัพย์สนิ ทีใ่ ช้ในการประกอบธุรกิจ

4.1

- ทรัพย์สนิ ถาวรหลัก

- มูลค่าทรัพย์สนิ แต่ละประเภทตรงกับงบการเงินหรือไม่

   - ลักษณะส�ำคัญ กรรมสิทธิ์

- เปิดเผยภาระผูกพันและวงเงินค�้ำประกัน กรณี
น�ำทรัพย์สินไปวางเป็นประกัน แล้วหรือไม่

   - สรุปสาระส�ำคัญของสัญญาเช่าระยะยาว
(ถ้ามี)
   - หากน�ำทรัพย์สินไปเป็นหลักประกัน
ให้ระบุวงเงินของภาระหลักประกันของ
ทรัพย์สินนั้นด้วย

- กรณีมีทรัพย์สินไม่ใช้ด�ำเนินงานเป็นจ�ำนวนมาก
มีนโยบายด�ำเนินการกับทรัพย์สินดังกล่าวอย่างไร

- ทรัพย์สนิ ทีไ่ ม่มตี วั ตนทีส่ ำ� คัญ (สิทธิบตั ร/
สัมปทาน/ลิขสิทธิ์/เครื่องหมายการค้า)
ให้อธิบาย

- สรุปสาระส�ำคัญของสัญญาที่มีนัยส�ำคัญ
ต่อการประกอบธุรกิจ เช่น สัญญาเช่า 
สัญญาการใช้สิทธิประโยชน์ เป็นต้น

   - ลักษณะส�ำคัญ
   - เงื่อนไข และอายุของสิทธิ

- มี hidden asset อืน่ ทีย่ งั ไม่เปิดเผยหรือไม่

   - ผลต่อการด�ำเนินธุรกิจ

- ผลกระทบต่อบริษทั หากสิทธิบตั ร สัมปทาน
ลิขสิทธิ์ ฯลฯ หมดอายุ เป็นอย่างไร

4.2

ให้อธิบายนโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย
และบริษัทร่วม (เช่น ธุรกิจที่บริษัท
จะลงทุน)

- ได้เปิดเผยข้อมูล เช่น ประเภทอุตสาหกรรม ระยะ
เวลาการลงทุน รูปแบบการลงทุน/ร่วมทุน เป็นต้น
แล้วหรือไม่

4.3

ราคาประเมินทรัพย์สิน หากมีการได้มา
หรือจ�ำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์หรือ
มีการตีราคาทรัพย์สินใหม่ (ถ้ามี)

เปิดเผย?

88 คู่มือจัดท�ำแบบแสดงรายการข้อมูล แบบ 56-1 แบบ 69-1

ข้อที่
5

หัวข้อ/รายละเอียด

เปิดเผย?

ประเด็นที่ควรระวัง

ข้อพิพาททางกฎหมาย
  - ข้อพิพาททีบ่ ริษทั หรือบริษทั ย่อยเป็น
คูค่ วามหรือคูก่ รณี เฉพาะคดีทยี่ งั ไม่สนิ้ สุด
และเป็นคดีที่
    - มีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์
(สูงกว่า 5% ของ equity หรือสูงกว่า 10%
ของสินทรัพย์หมุนเวียนหาก equity
ติดลบ)
    - กระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจอย่างมี
นัยส�ำคัญ
    - ไม่ได้เป็นคดีทเี่ กิดจากการประกอบ
ธุรกิจโดยปกติ

- เปิดเผยค่าเสียหายทีอ่ าจเกิดขึน้ หรือผลกระทบ
ต่อการด�ำเนินงานของบริษทั แล้วหรือไม่

- ศาลทีก่ ำ� ลังพิจารณาคดี วันเริม่ คดี
คูค่ วามและมูลคดีความคืบหน้าของคดี
- กรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือผูท้ เี่ กีย่ วข้อง
ทีเ่ ป็นคูค่ วามกับบริษทั
6

ข้อมูลทัว่ ไปและข้อมูลส�ำคัญอืน่

6.1

ข้อมูลทัว่ ไป
- ชือ่ ทีต่ งั้ สนญ. ประเภทธุรกิจ โทรศัพท์
โทรสาร จ�ำนวนและชนิดของหุน้ ที่
จ�ำหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของนิตบิ คุ คล
ทีบ่ ริษทั ถือหุน้ ตัง้ แต่ 10% ขึน้ ไป
- ชือ่ ทีต่ งั้ โทรศัพท์ โทรสารของบุคคล
อ้างอิงอืน่ ๆ เช่น นายทะเบียนหลักทรัพย์
ผูแ้ ทนผูถ้ อื หุน้ กู้ ผูส้ อบบัญชี ทีป่ รึกษา
กฎหมาย ทีป่ รึกษาหรือผูจ้ ดั การภายใต้
สัญญาการจัดการ

6.2

ข้อมูลส�ำคัญอืน่ ทีม่ ผี ลกระทบต่อการ
ตัดสินใจของผูล้ งทุน

ส่วนที่ 2 การจัดการและการก�ำกับดูแลกิจการ
7

ข้อมูลหลักทรัพย์และผูถ้ อื หุน้

7.1

จ�ำนวนทุนจดทะเบียนและทุนช�ำระแล้ว

(1)

- ทุนจดทะเบียน/ทุนช�ำระแล้ว/จ�ำนวนหุน้
- ชือ่ ตลาดหลักทรัพย์ทจี่ ดทะเบียน

-  หากได้เปิดเผยข้อมูลส�ำคัญอืน่ ต่อนักวิเคราะห์ หรือ
กลุม่ นักลงทุนกลุม่ อืน่ ขอให้นำ� มาเปิดเผยในแบบ 56-1
ด้วย เพือ่ ให้ผลู้ งทุนได้รบั ข้อมูลทัว่ ถึงกัน

เปิดเผย?

ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์เเละตลาดหลักทรัพย์ 89

ข้อที่

หัวข้อ/รายละเอียด

(2)

- หุน้ ประเภทอืน่ ทีม่ สี ทิ ธิหรือเงือ่ นไข
แตกต่างจากหุน้ สามัญ เช่น หุน้ บุรมิ สิทธิ
ให้อธิบายจ�ำนวน มูลค่า และสิทธิหรือ
เงือ่ นไขทีแ่ ตกต่างจากหุน้ สามัญ

7.2

ผูถ้ อื หุน้

(1)

รายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ ใหญ่

เปิดเผย?

ประเด็นที่ควรระวัง

- กลุม่ ผูถ้ อื หุน้ สูงสุด 10 รายแรก
จ�ำนวนและสัดส่วนการถือหุน้ โดยนับรวม
การถือหุน้ ของผูท้ เี่ กีย่ วข้องและ
ผูท้ อี่ ยูภ่ ายใต้ผมู้ อี ำ� นาจควบคุมเดียวกัน
เป็นกลุม่ เดียวกัน

- กรณีผถู้ อื หุน้ ใหญ่เป็นนิตบิ คุ คลทีไ่ ม่แสดงถึงบุคคล
ทีเ่ ป็นผูถ้ อื หุน้ ทีแ่ ท้จริง holding company
หรือ nominee account ได้เปิดเผยรายชือ่ บุคคล
ทีเ่ ป็นผูถ้ อื หุน้ ทีแ่ ท้จริงแล้วหรือไม่

- กลุม่ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ทโี่ ดยพฤติการณ์
มีอทิ ธิพลต่อการก�ำหนดนโยบาย
การจัดการ หรือการด�ำเนินงานของบริษทั
อย่างมีนยั ส�ำคัญ

- รายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ มาจากการปิดทะเบียนล่าสุดหรือไม่
(ไม่ควรปรากฏรายชือ่ ศูนย์รบั ฝาก (TSD) เป็นผูถ้ อื หุน้

- ชือ่ บุคคลหรือกลุม่ บุคคลหลักทีเ่ ป็นผูถ้ อื
หุน้ ทีแ่ ท้จริง (ultimate shareholder)
และธุรกิจหลักของบุคคลดังกล่าว ส�ำหรับ
กรณีรายชือ่ กลุม่ ผูถ้ อื หุน้ ไม่แสดงถึงบุคคล
ทีเ่ ป็นผูถ้ อื หุน้ ทีแ่ ท้จริง เช่น holding
company หรือ nominee account
(2)

หากเป็น holding company ให้แสดง
รายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ย่อย
ทีป่ ระกอบธุรกิจหลักด้วย

(3)

ข้อตกลงระหว่างผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
(shareholding agreement)
ในเรือ่ งทีม่ ผี ลกระทบต่อการออกและ
เสนอขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงาน
ของบริษทั และอธิบายสาระส�ำคัญ
ทีม่ ผี ลต่อการด�ำเนินงาน

7.3

การออกหลักทรัพย์อนื่

(1)

กรณีมหี ลักทรัพย์แปลงสภาพ

- เฉพาะข้อตกลงทีบ่ ริษทั เป็นผูร้ ว่ มลงนาม

เปิดเผย?

90 คู่มือจัดท�ำแบบแสดงรายการข้อมูล แบบ 56-1 แบบ 69-1

ข้อที่

หัวข้อ/รายละเอียด

เปิดเผย?

ประเด็นที่ควรระวัง

- อธิบายลักษณะส�ำคัญ ประเภท อายุ
อัตราและราคาแปลงสภาพ จ�ำนวนและ
มูลค่าทีเ่ สนอขาย จ�ำนวนและมูลค่า
ทีย่ งั ไม่ไถ่ถอน วันครบก�ำหนดไถ่ถอน
หลักประกัน และเงือ่ นไขทีส่ ำ� คัญ (เช่น
put-call option เป็นต้น) และ Rating
(2)

กรณีมตี ราสารหนี้
ให้อธิบายลักษณะส�ำคัญ ประเภท จ�ำนวน
มูลค่าทีย่ งั ไม่ไถ่ถอน วันครบก�ำหนดไถ่ถอน
หลักประกัน และเงือ่ นไขทีส่ ำ� คัญ (เช่น
put-call option เป็นต้น) เงือ่ นไข
การกูย้ มื และ Rating

7.4

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
- นโยบายของบริษทั
- นโยบายของบริษทั ย่อย

8.

โครงสร้างการจัดการ

8.1

คณะกรรมการ
- รายชือ่ และต�ำแหน่งของกรรมการ
และผูม้ อี ำ� นาจควบคุม (ถ้ามี)

- กรณีแต่งตัง้ ทีป่ รึกษาเพือ่ ให้ความเห็นแก่ board
หรือผูบ้ ริหาร รวมถึงเข้าร่วมประชุม board  
ขอให้ตรวจสอบขอบเขตอ�ำนาจของทีป่ รึกษาดังกล่าว
ว่าเข้าข่ายเป็นผูม้ อี ำ� นาจควบคุมหรือบริหารงาน
ในบริษทั หรือไม่ ถ้ามี ขอให้เปิดเผยรายชือ่ ทีป่ รึกษา
และขอบเขตอ�ำนาจให้ชดั เจน
- เปิดเผยรายชือ่ ผูม้ อี ำ� นาจลงนามแทนบริษทั และวิธี
การลงนาม เช่น ลงนาม 2 ท่าน เป็นต้น

- ระบุกรรมการทีเ่ ป็น ID หรือ AC หรือ
กรรมการชุดอืน่ (ถ้ามี)

- คุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
เป็นไปตามทีป่ ระกาศทีเ่ กีย่ วข้องก�ำหนดหรือไม่

- จ�ำนวนครัง้ ของการประชุม และจ�ำนวน
ครัง้ ทีก่ รรมการแต่ละรายเข้าร่วมประชุม
ในปีทผี่ า่ นมา

- หากในระหว่างปีหรือภายหลังวันทีใ่ นงบการเงิน มี
การเปลีย่ นแปลงกรรมการ ควรเปิดเผยข้อมูลเพิม่

- กรณีเป็น holding company
ได้ระบุขอ้ มูลกรรมการและ
ผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของบริษทั ย่อยที่
ประกอบธุรกิจหลัก
   - รายชือ่ กรรมการและผูม้ อี ำ� นาจควบคุม
   - จ�ำนวนครัง้ ของการประชุม และ
จ�ำนวนครัง้ ทีก่ รรมการแต่ละราย
เข้าร่วมประชุมในปีทผี่ า่ นมา

เปิดเผย?
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ข้อที่

หัวข้อ/รายละเอียด

เปิดเผย?

ประเด็นที่ควรระวัง

- เอกสารแนบข้อมูลเกีย่ วกับประวัติ
ของกรรมการและผูม้ อี ำ� นาจควบคุม
ของบริษทั และบริษทั ย่อยทีป่ ระกอบธุรกิจ
หลัก (กรณีเป็น holding company)
8.2

ผูบ้ ริหาร
- รายชือ่ และต�ำแหน่งของผูบ้ ริหาร

- หากจ�ำนวนผูบ้ ริหารทีเ่ ปิดเผยมากกว่านิยาม
ทีป่ ระกาศก�ำหนด (4 ล�ำดับนับต่อจาก MD)
ขอให้ระบุวา่ ผูบ้ ริหารรายใดบ้างเป็นผูบ้ ริหาร
ภายใต้นยิ ามดังกล่าว
- หากในระหว่างปีหรือภายหลังวันทีใ่ นงบการเงิน
มีการเปลีย่ นแปลงผูบ้ ริหาร ควรเปิดเผยข้อมูลเพิม่

- organization chart

- รายชือ่ และต�ำแหน่งผูบ้ ริหารสอดคล้องกับ
organization chart หรือไม่

- กรณีเป็น holding company
ได้ระบุขอ้ มูลผูบ้ ริหารของบริษทั ย่อย
ทีป่ ระกอบธุรกิจหลัก
   - รายชือ่ และต�ำแหน่งของผูบ้ ริหาร
   - organization chart
- เอกสารแนบข้อมูลเกีย่ วกับประวัติ
ของผูบ้ ริหารของบริษทั และบริษทั ย่อย
ทีป่ ระกอบธุรกิจหลัก (กรณีเป็น holding
company)
8.3

เลขานุการบริษทั
- ชือ่ เลขานุการบริษทั

- หากในระหว่างปีหรือภายหลังวันทีใ่ นงบการเงิน
มีการเปลีย่ นแปลงเลขานุการบริษทั ควรเปิดเผย
ข้อมูลเพิม่

- เอกสารแนบข้อมูลเกีย่ วกับประวัติ
ของเลขานุการบริษทั

- ได้เปิดเผยข้อมูลเลขานุการบริษทั เช่น หน้าที่
ความรับผิดชอบ ข้อมูลอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง และประวัติ
การอบรมทีเ่ กีย่ วข้อง ในเอกสารแนบแล้วหรือไม่

8.4

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหาร

(1)

ค่าตอบแทนทีเ่ ป็นตัวเงิน

(ก)

- ค่าตอบแทนของกรรมการบริษทั
แต่ละรายในปีทผี่ า่ นมา
(เฉพาะค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ)

- เปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลหรือไม่

- ลักษณะค่าตอบแทนของกรรมการบริษทั

- เปิดเผยลักษณะค่าตอบแทนของกรรมการแล้วหรือไม่

เปิดเผย?

92 คู่มือจัดท�ำแบบแสดงรายการข้อมูล แบบ 56-1 แบบ 69-1

ข้อที่

หัวข้อ/รายละเอียด

เปิดเผย?

ประเด็นที่ควรระวัง

- กรณีกรรมการอิสระของบริษทั
เป็นกรรมการอิสระของบริษทั ใหญ่
บริษทั ย่อย หรือบริษทั ย่อยล�ำดับเดียวกัน
ให้แสดงค่าตอบแทนรวมทีก่ รรมการอิสระ
แต่ละรายได้รบั
(ข)

- ค่าตอบแทนรวมและจ�ำนวนราย
ของกรรมการบริหารและผูบ้ ริหารทุกคน
(ผูบ้ ริหาร 4 รายแรกนับจาก M.D.)
- ลักษณะค่าตอบเเทนของกรรมการบริหาร
เเละผูบ้ ริหาร
- หากค่าตอบแทนไม่สะท้อนค่าตอบแทน
ทีแ่ ท้จริง (เช่น แต่งตัง้ ผูบ้ ริหารใหม่
จ�ำนวนมากในปีปจั จุบนั ) ให้ประมาณ
ค่าตอบแทนส�ำหรับปีปจั จุบนั ด้วย
- กรณี holding company ให้แสดงค่า
ตอบแทนและจ�ำนวนรายของกรรมการ
และผูบ้ ริหารทุกคนของบริษทั ย่อยทีเ่ ป็น
ธุรกิจหลัก

2

ค่าตอบแทนอืน่ (ถ้ามี) (เช่น ESOP EJIP
หรือกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ)

8.5

บุคลากร
- จ�ำนวนพนักงานทัง้ หมด
- จ�ำนวนพนักงานในแต่ละสายงานหลัก
- เหตุผล/นโยบาย กรณีมกี ารเปลีย่ นแปลง
จ�ำนวนพนักงานอย่างมีนยั ส�ำคัญ หรือมี
ข้อพิพาททางด้านแรงงาน (3 ปีทผี่ า่ นมา)
- ผลตอบแทนรวมและลักษณะผล
ตอบแทนทีใ่ ห้กบั พนักงาน
- นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

9

การก�ำกับดูแลกิจการ
ให้อธิบายการด�ำเนินการและการปฏิบตั ิ
การเกีย่ วกับการก�ำกับดูแลกิจการ
ในเรือ่ งดังต่อไปนี้ และหากไม่ได้มกี าร
ปฏิบตั ติ าม code of best practices
ของ SET ในเรือ่ งใด ให้ระบุเรือ่ งทีไ่ ม่
ปฏิบตั ติ ามและแสดงเหตุผลประกอบด้วย

9.1

นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ

- จ�ำนวนผูบ้ ริหารทีเ่ ปิดเผยค่าตอบแทนเป็นไปตาม
นิยามทีป่ ระกาศก�ำหนดหรือไม่ และสอดคล้องกับ
จ�ำนวนผูบ้ ริหารทีเ่ ปิดเผยตาม organization chart
และรายชือ่ ผูบ้ ริหารหรือไม่

เปิดเผย?
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ข้อที่

หัวข้อ/รายละเอียด

9.2

คณะกรรมการชุดย่อย

(1)

โครงสร้างกรรมการบริษทั
- โครงสร้างกรรมการบริษทั (มีคณะกรรมการ
ชุดย่อยทัง้ หมดกีช่ ดุ /อะไรบ้าง)
- ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที/่ รายชือ่ ของ
กรรมการแต่ละชุด
- รายชือ่ กรรมการตรวจสอบทีม่ คี วามรู้
และประสบการณ์ในการสอบทาน
งบการเงินและประสบการณ์
ในการสอบทานงบการเงินของ
กรรมการรายดังกล่าว

9.3

การสรรหากรรมการและผูบ้ ริหารระดับ
สูงสุด

(1)

กรรมการอิสระ
- หลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการอิสระ
(คุณสมบัต/ิ กระบวนการสรรหา)
- หากกรรมการอิสระมีความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจหรือให้บริการทางวิชาชีพ หรือบุคคล
ทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ เป็นกรรมการอิสระ
ในระหว่างปีมหี รือเคยมีความสัมพันธ์
ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ
ในมูลค่าเกินกว่าหลักเกณฑ์กำ� หนด  
ให้เปิดเผย
- ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการ
ให้บริการทางวิชาชีพ
- เหตุผลและความจ�ำเป็นทีย่ งั คงหรือแต่ง
ตัง้ ให้บคุ คลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
- ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั (เหตุ
ใดจึงไม่มผี ลกระทบต่อการปฏิบตั หิ น้าที่
และการให้ความเห็นทีเ่ ป็นอิสระ)

(2)

การสรรหากรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงสุด
- วิธกี ารคัดเลือกกรรมการ
- จ�ำนวนกรรมการทีม่ าจากผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่แต่ละกลุม่ (ถ้ามี)
- สิทธิของผูล้ งทุนรายย่อยในการแต่งตัง้
กรรมการ
- วิธกี ารคัดเลือกผูบ้ ริหารระดับสูงสุด

เปิดเผย?

ประเด็นที่ควรระวัง

เปิดเผย?

94 คู่มือจัดท�ำแบบแสดงรายการข้อมูล แบบ 56-1 แบบ 69-1

ข้อที่

หัวข้อ/รายละเอียด

9.4

การก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของ
บริษัทย่อยและบริษัทร่วม

(1)

- กลไกในการก�ำกับดูแลการจัดการและ
รับผิดชอบการด�ำเนินงานในบริษัทย่อย
และบริษัทร่วมที่อนุมัติโดยคณะกรรมการ
- การส่งตัวแทนของบริษัทไปเป็น
กรรมการ ผู้บริหาร ตามสัดส่วนการ
ถือหุ้น
- ระเบียบปฏิบัติหรือข้อก�ำหนดของบริษัท
ในการส่งตัวแทนเป็นกรรมการหรือ
ผู้บริหารจะต้องได้รับมติเห็นชอบ
จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิด
ชอบของกรรมการและผู้บริหารที่เป็น
ตัวแทนของบริษัทในการก�ำหนดนโยบาย
ที่ส�ำคัญ
  - มีขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติในการออก
เสียงในวาระส�ำคัญต่างๆ ของบริษัทย่อย
หรือบริษัทร่วม อย่างไร
  - ขัน้ ตอนหรือวิธปี ฏิบตั ไิ ด้รบั ความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริษัท
- กลไกก�ำกับดูแลบริษทั ย่อยหรือบริษทั
ร่วมในเรือ่ ง ดังต่อไปนี้
  - การเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงิน
และผลการด�ำเนินงาน
  - การท�ำรายการกับบุคคลทีเ่ กีย่ วโยง
  - การได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์
  - การท�ำรายการอืน่ ทีส่ ำ� คัญ
- ระบบการควบคุมภายในของบริษทั ย่อย
ทีป่ ระกอบธุรกิจหลัก มีความเหมาะสม
และรัดกุมเพียงพอ
- กลไกอืน่ ในการก�ำกับดูแลอืน่ เช่น
การเพิม่ -ลดทุน การเลิกบริษทั ย่อย
- กรณี holding company ระบุดว้ ยว่า
กลไกในการก�ำกับดูแลบริษทั ย่อยหรือ
บริษทั ร่วมเป็นไปตาม (1) ทุกข้อ

เปิดเผย?

ประเด็นที่ควรระวัง

- การส่งตัวแทนเข้าไปเป็นกรรมการในบริษทั ย่อยหรือ
บริษทั ร่วมอย่างน้อยเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุน้ และ
ได้รบั มติจากทีป่ ระชุมคณะกรรมการ

เปิดเผย?
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หัวข้อ/รายละเอียด

(2)

เปิดเผยข้อตกลงระหว่างบริษทั กับผูถ้ อื หุน้
อืน่ ในการบริหารจัดการบริษทั ย่อยและ
บริษทั ร่วม (shareholders’ agreement)
(ถ้ามี)  

9.5

การดูแลเรือ่ งการใช้ขอ้ มูลภายใน

เปิดเผย?

ประเด็นที่ควรระวัง
เปิดเผยเฉพาะบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมทีม่ นี ยั ส�ำคัญ
ต่อการด�ำเนินงานของกลุม่ บริษทั และเป็นข้อตกลงทีม่ ี
ผลอย่างมีสาระส�ำคัญต่อการบริหารงาน หรือมีอำ� นาจ
ควบคุม หรือการแบ่งผลตอบแทนนอกเหนือจากผล
ตอบแทนตามสัดส่วนการถือหุน้ ปกติ

- นโยบายและวิธกี ารดูแลกรรมการ
และผูบ้ ริหารในเรือ่ ง
   - การน�ำข้อมูลภายในไปใช้เพือ่
ประโยชน์สว่ นตน
   - การซือ้ ขายหลักทรัพย์ในช่วง 1 เดือน
ก่อนทีง่ บการเงินจะเผยแพร่ตอ่ สาธารณชน
- มาตรการลงโทษ
9.6

ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี
- ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

9.7

- ค่าบริการอืน่ (non-audit fee)

- แยกประเภทการให้บริการระหว่างค่าตอบแทนทีจ่ า่ ย
แล้ว และค่าตอบแทนทีต่ อ้ งจ่ายในอนาคตแล้วหรือไม่

การปฏิบตั ติ าม code of best practices
ของ SET

- ได้ใช้แบบประเมินตนเองส�ำหรับการปฏิบตั ติ าม
code of best practices ของ SET ประกอบการจัดท�ำ
การเปิดเผยข้อมูลหรือไม่

- การปฏิบตั /ิ ไม่ปฏิบตั ติ าม code of best
practices ของ SET
- ระบุเรือ่ งทีไ่ ม่ปฏิบตั ติ าม code of best
practices และเหตุผลของการไม่ปฏิบตั ิ
ตามด้วย
10.

Corporate Social Responsibilities
: CSR
- เปิดเผยนโยบายและการด�ำเนินงานของ
บริษทั และบริษทั ย่อยทีแ่ สดงถึง
ความรับผิดชอบต่อสังคม สิง่ แวดล้อม
เพือ่ ความยัง่ ยืนของกิจการและสังคม
โดยรวม โดยแยกเป็น
- CSR in process
- CSR after process (เปิดเผยแยกจาก
CSR in process)

- แยกการเปิดเผย CSR after process
ออกจาก CSR in process แล้วหรือไม่

เปิดเผย?

96 คู่มือจัดท�ำแบบแสดงรายการข้อมูล แบบ 56-1 แบบ 69-1

ข้อที่

หัวข้อ/รายละเอียด

เปิดเผย?

ประเด็นที่ควรระวัง

การเลือกเรือ่ งทีจ่ ะด�ำเนินการและน�ำมา
เปิดเผย
- เลือกเรือ่ งทีด่ ำ� เนินการอยูแ่ ล้วและน�ำมา
เปิดเผยได้ หรือ
- เลือกเรือ่ งทีส่ ำ� คัญหรือทีม่ คี วามเสีย่ งที่
มีนยั ส�ำคัญต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั
และน�ำมาก�ำหนดเป็นเป้าหมายเชิงกลยุทธ์
ในการด�ำเนินงานและเปิดเผยความคืบหน้า
ในการด�ำเนินการ
รูปแบบการเปิดเผยข้อมูล
- เปิดเผยไว้ในหัวข้อ CSR ในแบบ 56-1
- อ้างอิงไปยังรายงานทีเ่ กีย่ วข้องและ
เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์
- เปิดเผยสาระส�ำคัญรวมกับข้อมูลอืน่ ๆ
10.1

นโยบายภาพรวม
- อธิบายนโยบายของคณะกรรมการ
ทีใ่ ห้มกี ารด�ำเนินธุรกิจ ตามหลักการ CSR
8 ข้อ ของ SET โดยระบุวสิ ยั ทัศน์ ภารกิจ
กลยุทธ์ทนี่ ำ� ไปสูค่ วามยัง่ ยืนไว้ดว้ ย

10.2

การด�ำเนินงานและการจัดท�ำรายงาน

(1)

กระบวนการจัดท�ำรายงาน
- อธิบายการก�ำหนดหลักการ และกลุม่ ผูม้ ี
ส่วนได้เสียทีบ่ ริษทั ให้ความส�ำคัญ
- อธิบายมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลทีใ่ ช้  
กรณีบริษทั ได้ดำ� เนินการและจัดท�ำ
รายงานตามมาตรฐานสากล ให้ระบุชอื่
องค์กร หรือมาตรฐานสากล

(2)

การด�ำเนินงาน
- เปิดเผยวิธกี ารด�ำเนินงานตามนโยบาย
CSR in process  ว่า เป็นไปด้วยความ
เป็นธรรม การรักษาสิง่ แวดล้อม
การป้องกันการมีสว่ นร่วมกับ
การคอร์รปั ชัน่   การเคารพสิทธิของผูม้ ี
ส่วนได้เสีย อย่างไร ดังนี้
  - การประเมินความเสีย่ ง
  - การก�ำหนดแนวปฏิบตั ิ
  - การสือ่ สารกับพนักงานและลูกจ้าง
  - การตรวจสอบการปฏิบตั ิ  
  - ข้อมูลตัวชีว้ ดั การด�ำเนินการ (ถ้ามี)

วิธกี ารด�ำเนินงานตามนโยบาย CSR เช่น
การออกแบบผลิตภัณฑ์ การจัดหาวัตถุดบิ
การออกแบบกระบวนการผลิต การปฏิบตั ิ
ต่อพนักงานงานลูกจ้าง การแข่งขัน เป็นต้น
ซึง่ ต้องเป็นไปด้วยความเป็นธรรม การรักษาสิง่ แวดล้อม
การป้องกันการมีสว่ นร่วมกับการคอร์รปั ชัน่   
การเคารพสิทธิของผูม้ สี ว่ นได้เสีย

เปิดเผย?
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ข้อที่

หัวข้อ/รายละเอียด

10.3

การด�ำเนินธุรกิจทีม่ ผี ลกระทบต่อ CSR

(1)

- หากมีการด�ำเนินงานของบริษทั และ
บริษทั ย่อยทีถ่ กู ตรวจสอบหรืออยูร่ ะหว่าง
ถูกตรวจสอบโดยหน่วยงานทีม่ อี ำ� นาจ
หน้าทีว่ า 
่ การด�ำเนินงานของบริษทั หรือ
บริษทั ย่อยมีการฝ่าฝืนกฎหมายในเรือ่ ง
เกีย่ วกับหลักการ 8 ข้อ อย่างมีนยั ส�ำคัญ
ได้เปิดเผย
  - ข้อเท็จจริง
  - เหตุผล และผลกระทบ
  - การแก้ไข และแนวทางตรวจสอบป้องกัน

(2)

- อธิบายการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั
หรือบริษทั ย่อยถูกกล่าวหาว่า มีผลกระทบ
ด้านลบต่อสังคม สิง่ แวดล้อม หรือไม่เป็นไป
ตามหลักการ 8 ข้อ โดยเฉพาะกรณีที่
ปรากฏเป็นข่าวต่อสาธารณชน และเป็น
กรณีทอี่ าจกระทบต่อการประกอบธุรกิจ
ชือ่ เสียง หรือความน่าเชือ่ ถือ
อย่างมีนยั ส�ำคัญ ได้เปิดเผย
  - ข้อเท็จจริง
  - เหตุผล และผลกระทบ
  - การแก้ไข และแนวทางตรวจสอบ
ป้องกัน

10.4

CSR after process

เปิดเผย?

ประเด็นที่ควรระวัง
- หากเป็นเรือ่ งทีอ่ ยูร่ ะหว่างการพิจารณาในชัน้ ศาล
บริษทั สามารถอ้างอิงไปยังหัวข้อข้อพิพาททางกฎหมาย

- อธิบายกิจกรรม CSR after process
ในปีทผี่ า่ นมา
10.5

การป้องกันการมีสว่ นเกีย่ วข้องกับ
การคอร์รปั ชัน่
- เปิดเผยเรือ่ งนีแ้ ยกออกจากหัวข้อ CSR

(1)

นโยบายการป้องกันการมีสว่ นเกีย่ วข้อง
กับการคอร์รปั ชัน่
- มติและนโยบายของคณะกรรมการ
ในเรือ่ งการด�ำเนินธุรกิจทีจ่ ะไม่มสี ว่ น
เกีย่ วข้องกับการคอร์รปั ชัน่ และขอบเขต
การด�ำเนินการ

- บริษทั สามารถอ้างอิงไปยังข้อมูลหรือเอกสาร
ทีเ่ ปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษทั ก็ได้

เปิดเผย?
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คู่มือจัดท�ำแบบแสดงรายการข้อมูล แบบ 56-1 แบบ 69-1

ข้อที่

หัวข้อ/รายละเอียด

เปิดเผย?

ประเด็นที่ควรระวัง

- หากคณะกรรมการยังไม่มีมติและ
นโยบายในเรื่องดังกล่าว ได้เปิดเผย
มติคณะกรรมการถึงการรับทราบ
หน้าที่ดูแลให้บริษัทปฏิบัติให้เป็นไป
ตามกฎหมาย
- คณะกรรมการมีการทบทวน
ความเหมาะสมของนโยบายอย่างน้อยทุกปี
- การประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วม
กับองค์กรทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น การเข้าร่วม
โครงการแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านทุจริต (Collective
Anti-Corruption : CAC) หรือ
คณะกรรมการบริษทั มีเจตนารมณ์
ทีจ่ ะด�ำเนินการเพือ่ ต่อต้านการคอร์รปั ชัน่
ในสังคม
(2)

การด�ำเนินการ
- ให้ระบุเรือ่ งทีไ่ ด้ดำ� เนินการไปแล้ว
ตามนโยบายป้องกันการคอร์รปั ชัน่
ในเรือ่ งดังต่อไปนี้
(1) การประเมินความเสีย่ งธุรกิจ
(2) การก�ำหนดแนวปฏิบตั ิ
(3) การสือ่ สารและผึกอบรมแก่พนักงาน
(4) การติดตามประเมินผล
(5) มีการสอบทานความครบถ้วน
เพียงพอของกระบวนการทัง้ หมดจากคณะ
กรรมการตรวจสอบหรือผูส้ อบบัญชีที่
ส�ำนักงานให้ความเห็นชอบ

11

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการ
ความเสีย่ ง

11.1

- สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษทั
เกีย่ วกับ
   - ความเพียงพอและความเหมาะสม
ของระบบควบคุมภายใน
   - การจัดให้มบี คุ ลากรอย่างเพียงพอ
   - การติดตามควบคุมการด�ำเนินงาน
ว่าสามารถป้องกันทรัพย์สนิ ของบริษทั
หรือบริษทั ย่อยจากการทีก่ รรมการหรือ
ผูบ้ ริหารน�ำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มี
อ�ำนาจหรือไม่
   - มีขอ้ บกพร่องเกีย่ วกับระบบควบคุม
ภายในในเรือ่ งใดบ้าง แก้ไขเสร็จสิน้ แล้ว
หรือไม่ เพราะเหตุใด

- หากเข้าร่วมโครงการต่อต้านคอร์รปั ชัน่ ทีก่ ำ� หนดให้
ต้องมีกระบวนการในท�ำนองเดียวกัน บริษทั สามารถ
เปิดเผยการด�ำเนินการ หรือ ความคืบหน้า
ในการด�ำเนินการ ด้วยการอ้างอิงการด�ำเนินการ
ตามโครงการนัน้ ได้

- กรณีผสู้ อบบัญชีหรือผูต้ รวจสอบภายในมีขอ้ สังเกต
เกีย่ วกับข้อบกพร่องของระบบควบคุมภายใน บริษทั
ได้สรุปข้อสังเกตดังกล่าวและด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไข
หรือไม่ อย่างไร
- ให้คณะกรรมการบริษทั ใช้แบบประเมินของส�ำนักงาน
ประกอบการประเมินความเพียงพอของระบบ
การควบคุมภายในของบริษทั

เปิดเผย?
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11.2

- ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ต่างจากความเห็นของคณะกรรมการ
บริษทั

เปิดเผย?

ประเด็นที่ควรระวัง

- ข้อสังเกตของผูส้ อบบัญชีเกีย่ วกับการ
ควบคุมภายใน
- แนบรายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
11.3

ข้อมูลหัวหน้างานตรวจสอบภายในและ
หัวหน้างานก�ำกับดูแลการปฏิบตั งิ าน

(1)

- ระบุชอื่ ผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งหัวหน้างาน
ตรวจสอบภายในของบริษทั
- ระบุชอื่ ผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งหัวหน้างานก�ำกับ
ดูแลการปฏิบตั งิ านของบริษทั
(compliance) (ถ้ามี)
- หากบริษทั ใช้บริการหน่วยงานภายนอก
(outsource) ระบุ
   - ชือ่ บริษทั หรือชือ่ นิตบิ คุ คลที่
outsource
   - ชือ่ บุคคลทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากกิจการ
ทีส่ งั กัด
- แนบประวัตผิ ดู้ ำ� รงต�ำแหน่งหัวหน้างาน
ตรวจสอบภายในและผูด้ ำ� รงต�ำแหน่ง
หัวหน้างานก�ำกับดูแลการปฏิบตั งิ าน
ของบริษทั (ถ้ามี)

(2)

- ความเห็นของคณะกรรมการตรวจ
สอบว่า ได้ดแู ลให้ผดู้ ำ� รงต�ำแหน่งหัวหน้า
งานตรวจสอบภายในมี วุฒกิ ารศึกษา 
ประสบการณ์ การอบรม ทีเ่ หมาะสมเพียง
พอกับการปฏิบตั หิ น้าทีด่ งั กล่าว
แล้วหรือไม่ อย่างไร

(3)

- แนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับการแต่งตัง้ ถอดถอน
และโยกย้ายผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งหัวหน้างาน
ตรวจสอบภายใน ต้องได้รบั อนุมตั ิ
จากคณะกรรมการตรวจสอบหรือไม่  
- ถ้าไม่ใช่ มีแนวปฏิบตั ทิ เี่ กีย่ วข้องของ
บริษทั ในกรณีดงั กล่าวอย่างไร

- เปิดเผยประวัตเิ กีย่ วกับการศึกษา ประสบการณ์
และการอบรม และหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
(ส�ำหรับหัวหน้างานก�ำกับดูแลการปฏิบตั งิ าน)
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เปิดเผย?

100 คู่มือจัดท�ำแบบแสดงรายการข้อมูล แบบ 56-1 แบบ 69-1

ข้อที่
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หัวข้อ/รายละเอียด

เปิดเผย?

ประเด็นที่ควรระวัง

รายการระหว่างกัน
- อธิบายลักษณะรายการทีผ่ า่ นมา 
และนโยบายในการท�ำรายการ

(1)

รายละเอียดรายการระหว่างกันกับบุคคล
ทีม่ คี วามขัดแย้ง
- ชือ่ กลุม่ บุคคลทีม่ คี วามขัดแย้ง

- ระบุรายชือ่ บุคคลทีท่ ำ� รายการในแต่ละรายการหรือไม่

- ลักษณะความสัมพันธ์

- เปิดเผยลักษณะความสัมพันธ์ชดั เจนหรือไม่ เช่น เป็น
ญาติของใคร เกีย่ วข้องกันอย่างไร  ถือหุน้ ในบริษทั และ
บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องสัดส่วนเท่าใด เป็นกรรมการในบริษทั
หรือบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องหรือไม่ เป็นต้น

- ข้อมูลรายการระหว่างกัน เช่น ลักษณะ
ปริมาณ เงือ่ นไข มูลค่า

- รายการทีท่ ำ� และยอดคงค้างทีเ่ ปิดเผยสอดคล้องกับ
ข้อมูลทีเ่ ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินหรือไม่

- ราคาประเมิน / อัตราค่าเช่า ทีป่ ระเมิน
โดยบุคคลที่ 3 หรือแสดงได้วา่ เป็นราคา
ทีเ่ ป็นธรรม

- นโยบายราคาสะท้อนให้เห็นว่าเป็นราคาตลาด หรือ
เป็นราคาที่ fair กับผูถ้ อื หุน้ ทุกราย หรือไม่
- กรณีการให้กยู้ มื หรือกูย้ มื เงิน เปิดเผย movement
หรือไม่

(2)

ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผลของ
รายการระหว่างกัน
- เป็นประโยชน์สงู สุดของบริษทั หรือไม่
อย่างไร

- ความเห็นของกรรมการอิสระทีแ่ ตกต่าง
จากมติคณะกรรมการ (ถ้ามี)
(3)

นโยบายหรือแนวโน้มการท�ำรายการ
ระหว่างกันในอนาคต และการปฏิบตั ติ าม
ข้อผูกพันทีบ่ ริษทั ให้ไว้ในหนังสือชีช้ วน

(4)

เหตุผลทีบ่ คุ คลทีอ่ าจมีความขัดแย้งถือหุน้
ในบริษทั ย่อย บริษทั ร่วม เกินกว่า 10%
แทนการถือหุน้ ของบริษทั โดยตรง

- กรณีทอี่ า้ งอิงข้อมูลจากหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ขอให้ตรวจสอบข้อมูลทีเ่ ปิดเผยในหมายเหตุฯ ว่า
ชัดเจนครบถ้วน ตามทีก่ ำ� หนดในแบบ 56-1 แล้ว
หรือไม่ เช่น ลักษณะความสัมพันธ์ หรือนโยบายราคา
ว่าเป็นไปตามราคาตลาดหรือไม่  หรือรายการทีท่ ำ�
(เป็นรายได้หรือค่าใช้จา่ ยประเภทใด) เป็นต้น  
หากยังไม่ชดั เจน ให้เปิดเผยเพิม่ เติมในแบบ 56-1

เปิดเผย?
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เปิดเผย?

ประเด็นที่ควรระวัง

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงาน
13

ข้อมูลทางการเงินทีส่ ำ� คัญ
ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป (เปรียบเทียบ 3
ปีทผี่ า่ นมา)
- ตารางสรุปงบการเงิน/งบการเงินรวม
- อัตราส่วนทางการเงินทีส่ ำ� คัญ
- การจัดท�ำประมาณการ (โดยสมัครใจ)
- แสดงสมมติฐานและค�ำอธิบายให้ชดั เจน

14

การวิเคราะห์และค�ำอธิบายของฝ่าย
จัดการ (MD&A)
( ให้จดั ท�ำตาม checklist แบบสอบทาน
การเปิดเผยข้อมูล MD&A ตามภาคผนวก 8)
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

               - กรรมการผูม้ อี ำ� นาจลงนาม
                 ผูกพันบริษทั ลงลายมือชือ่ รับรอง

     - เป็นกรรมการผูม้ อี ำ� นาจลงนามผูกพัน
       ตามหนังสือรับรองบริษทั
     - เสนอให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณา
       ก่อนส่งให้สำ� นักงาน

เปิดเผย?

102 คู่มือจัดท�ำแบบแสดงรายการข้อมูล แบบ 56-1 แบบ 69-1

ภาคผนวก 2
ข้อแนะน�ำการเปิดเผยข้อมูลธุรกิจเหมืองแร่
เนื่องจากธุรกิจเหมืองแร่เป็นธุรกิจที่มีลักษณะเฉพาะ ซึ่งต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีค�ำศัพท์
เฉพาะเกี่ ย วกั บ ธุ ร กิ จ การท� ำ เหมื อ งแร่ และค� ำ ศั พ ท์ ท างเทคนิ ค ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ธรณี วิ ท ยา รวมทั้ ง ต้ อ งอาศั ย
การประมาณการปริมาณส�ำรองแร่โดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อประกอบการตัดสินใจด�ำเนินการเหมืองในเชิงพาณิชย์
ดังนั้น เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับข้อมูลเพียงพอต่อการตัดสินใจ บริษัทที่ท�ำธุรกิจเหมืองแร่จึงควรอธิบายข้อมูลอย่างน้อย
ในเรื่องดังต่อไปนี้ ด้วย
1. ข้อมูลเกี่ยวกับประทานบัตร และสิทธิ์ในการประกอบธุรกิจเหมืองแร่
		
1.1 อธิบายความหมายของประทานบัตร อาชญาบัตรพิเศษ
		
1.2 แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับสัมปทาน/ประทานบัตร เช่น วันหมดอายุ เงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติ
เพื่อรักษาสิทธิ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแผนที่ตั้งของเหมือง/พื้นที่ได้รับประทานบัตรซึ่งต้องสอดคล้องกัน
			 กรณีขอประทานบัตรใหม่หรือต่ออายุ ควรอธิบายขั้นตอนและเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติ ระยะเวลาที่
คาดว่าจะได้รับประทานบัตรใหม่หรือได้รับต่ออายุ (ถ้าสามารถเปิดเผยได้)
2. ข้อมูลเกี่ยวกับการด�ำเนินการของเหมือง
		
2.1 แสดงข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ โรงงาน เครื่ อ งจั ก รและอุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ ใ นการท� ำ เหมื อ ง เช่ น มู ล ค่ า
อายุการใช้งาน เป็นต้น
		
2.2 กรณี ที่ มี ก ารชะลอการด� ำ เนิ น การในพื้ น ที่ ใ ด ขอให้ ร ะบุ ส าเหตุ ที่ ช ะลอ ระยะเวลาที่ ช ะลอ
และผลกระทบ เช่ น ชะลอการขุ ด เหมื อ งทองค� ำ เนื่ อ งจากราคาทองตกต�่ ำ จนราคาขายไม่ คุ ้ ม กั บ ต้ น ทุ น
ในการด�ำเนินการ เป็นต้น
		
2.3 หากมีการขุดเจาะพื้นที่เพื่อประเมินปริมาณส�ำรองแร่ตามมาตรฐานต่าง ๆ เช่น JORC ควร
เปิดเผยความคืบหน้าในการส�ำรวจหรือพัฒนาที่ชัดเจน หากมีการชะลอการด�ำเนินการ ควรระบุข้อมูลเช่นเดียวกับ
ข้อ 2.1 ด้วย
3. ข้อมูลเกี่ยวกับธรณีวิทยาและปริมาณแร่ส�ำรอง
		
3.1 เปิดเผยข้อมูลการประมาณการปริมาณแร่ส�ำรองที่ตรวจสอบแล้ว (proven หรือ measured)
และปริมาณแร่ส�ำรองที่บ่งชี้ (probable หรือ indicated) พร้อมทั้งระบุที่มาของข้อมูล เช่น วันที่ของรายงาน
ผู้จัดท�ำรายงาน (ระบุความสัมพันธ์กับบริษัท เช่น พนักงาน ผู้เชี่ยวชาญอิสระ เป็นต้น)
		
3.2. อธิบายความหมายของศัพท์สำ� คัญทางเทคนิคทีเ่ กีย่ วข้องกับธรณีวทิ ยา และค�ำศัพท์เฉพาะเกีย่ วกับ
ธุรกิจการท�ำเหมืองแร่ เช่น cut-off grades, strip ratio เป็นต้น ประกอบการท�ำความเข้าใจของผู้ลงทุน

ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์เเละตลาดหลักทรัพย์ 103

ภาคผนวก 3
สรุปเกณฑ์การพิจารณาขนาดของบริษัทที่ประกอบธุรกิจ
โดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (holding company)
บริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (“holding company”) และไม่มีการประกอบธุรกิจ
อย่างมีนัยส�ำคัญเป็นของตนเองต้องมีขนาดของบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศ
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการพิจารณาขนาดของบริษทั ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับ
การอนุญาตให้บริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (holding company) เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
(ประกาศส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ. 20/2555 เรื่อง การพิจารณาขนาด
ของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการอนุญาตให้บริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (holding company)
เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่) สรุปได้ดังนี้
1. มีขนาดของบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักทุกบริษัทรวมกัน เมื่อเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทจดทะเบียน
มีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้า  ทั้งนี้ เฉพาะขนาดของบริษัทย่อยต้อง มีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้า
ของขนาดของบริษัทจดทะเบียน
2. มีการลงทุนในบริษัทอื่นซึ่งไม่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก โดยขนาดของบริษัทอื่นดังกล่าวทุกบริษัท
รวมกันมีสัดส่วนไม่เกินร้อยละยี่สิบห้าของขนาดของบริษัทจดทะเบียน
โดยมีหลักเกณฑ์การค�ำนวณขนาดดังกล่าวตามตารางด้านล่างนี้

สูตรค�ำนวณ  (ใช้ข้อมูลจากงบการเงินรวมของ holding company)

สัดส่วน

< 25%

ขนาดกลุม่ บริษทั อืน่ 5           =               เงินลงทุนในบริษทั อืน่ 				
   ขนาดของ holding company           สินทรัพย์รวมของ holding company

ขนาดบริษัทอื่นต้อง  < 25%
ของขนาด holding company

4
5

3

1
2

				
ธุรกิจหลัก  หมายถึง  ธุรกิจที่ holding company เปิดเผยต่อสาธารณชนว่าเป็นธุรกิจหลัก โดยอาจมีธุรกิจเดียวหรือหลายธุรกิจก็ได้
ขนาดของ holding company  หมายถึง สินทรัพย์รวมของ holding company
บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก หมายถึง (1) บริษัทย่อยของ holding company และ (2)  บริษัทที่ holding company ไม่สามารถถือหุ้นถึงสัดส่วนที่จะเป็นบริษัทย่อย เนื่องจากมีข้อจ�ำกัด
ตามกฎหมายอื่น หรือมีเงื่อนไขการร่วมทุนกับภาครัฐ โดย holding company ถือหุ้น > 40% ของจ�ำนวนสิทธิออกเสียง
บริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลัก หมายถึง (1)  บริษัทที่ holding company ถือหุ้น > 25% ของจ�ำนวนสิทธิออกเสียง และ (2) บริษัทที่ holding company ถือหุ้น > 20% แต่ < 25% ของจ�ำนวน
สิทธิออกเสียง และ holding company แสดงได้ว่า มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องที่มีนัยส�ำคัญของบริษัทนั้นได้ไม่แตกต่างจากการเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วน > 25% ของจ�ำนวนสิทธิออกเสียง
บริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก หมายถึง บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลักตามนิยามข้างต้น
บริษัทอื่น หมายถึง บริษัทที่ไม่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักตามนิยามข้างต้น

ทั้งนี้ กรณีที่ holding company เห็นว่า ตัวชี้วัดดังกล่าวไม่เหมาะสม อาจค�ำนวณโดยใช้ตัวแปรอื่น ๆ ที่เหมาะสม เช่น รายได้ หรือก�ำไร เป็นต้น โดยต้องแสดงเหตุผล
ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผลของการใช้ตัวแปรอื่นเป็นตัวชี้วัดด้วย

> 75%

ขนาดบริษทั ทีป่ ระกอบธุรกิจหลัก4  =  สินทรัพย์รวมของ holding company – เงินลงทุนในบริษทั อืน่
ขนาดของ holding company
    สินทรัพย์รวมของ holding company

ขนาดบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก
ต้อง  > 75% ของขนาด holding
company

ขนาดบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก ขนาดบริษทั ย่อยทีป่ ระกอบธุรกิจหลัก2 = สินทรัพย์รวมของ holding company – เงินลงทุนในบริษทั อืน่ – เงินลงทุนในบริษทั ร่วม3 > 25%
ขนาดของ holding company
สินทรัพย์รวมของ holding company
ต้อง  > 25% ของขนาด holding
company

ข้อก�ำหนด

ตารางการพิจารณาขนาดของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการอนุญาตให้ holding company เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

104 คู่มือจัดท�ำแบบแสดงรายการข้อมูล แบบ 56-1 แบบ 69-1
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ภาคผนวก 4
ตัวอย่างปัจจัยความเสี่ยง
1. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายรัฐบาล ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
บริษัทมีการประกอบธุรกิจหลักประเภท………………ซึ่งในปีที่ผ่านมามีรายได้................บาท หรือคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ..........ความสามารถในการเติบของธุรกิจดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับนโยบายและการบริหารงานทางด้าน
……………ของรัฐบาลในแต่ละสมัย โดยการเปลี่ยนแปลงนโยบายด้าน…….........รวมถึงการออกกฎระเบียบ
และข้อบังคับ เช่น ……………อาจจะส่งผลกระทบต่อการลงทุน และการขยายกิจการของบริษัท ซึ่งจะท�ำให้บริษัท
จะมีรายได้และก�ำไรที่ลดลงได้
ทัง้ นี้ บริษทั ได้ดำ� เนินการบริหารจัดการความเสีย่ งนี้ โดยวิเคราะห์นโยบายด้าน…………ของรัฐบาลและผลกระทบ
ต่อบริษทั และมีการวางแผนรองรับการเปลีย่ นแปลงดังกล่าว โดยให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ รวมทัง้ การให้
ความร่วมมือเข้าประชุมและสัมมนาร่วมกับหน่วยงานราชการเพื่อให้ข้อมูลและติดตามความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิด
ความเสี่ยงจากการที่บริษัทยังไม่มีผลประกอบการในเชิงพาณิชย์
บริ ษั ท เพิ่ ง เริ่ ม จั ด ตั้ ง ขึ้ น เมื่ อ ………………..ด้ ว ยทุ น ช� ำ ระแล้ ว ………………..ล้ า นบาท บริ ษั ท มี แ ผนการที่ จ ะ
ด�ำเนินธุรกิจ……………..เพื่อจ�ำหน่ายให้กับกลุ่มลูกค้า……….ซึ่งโครงการดังกล่าวจะต้องใช้เงินลงทุนในโครงการ
ประมาณ…….ล้านบาท โดยมีแหล่งที่มาของเงินทุนจาก……….จ�ำนวนประมาณ……ล้านบาท บริษัทได้มีการศึกษา
ความเป็นไปได้ของโครงการดังกล่าวเมื่อวันที่………โดย………………..ซึ่งจากผลการศึกษาฯ คาดว่าบริษัทจะเริ่มมี
รายได้เชิงพาณิชย์ได้ประมาณ………………..มีผลตอบแทนจากการลงทุนในโครงการ (IRR) ประมาณร้อยละ ………….
และเวลาคืนทุนภายใน………………..ปี (รายละเอียดการก�ำหนดสมสมติฐานในการศึกษาฯ ดังกล่าวตามหน้า.........)
ทั้งนี้ เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีการประกอบธุรกิจในเชิงพาณิชย์ ดังนั้น บริษัท จึงอาจมีความไม่แน่นอน
จากการประกอบธุรกิจในเรื่องต่าง ๆ เช่น ด้านการผลิต ด้านการตลาด ด้านบุคลากรที่ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญ เป็นต้น
ซึ่งบริษัทจะอธิบายความเสี่ยงในรายละเอียดในแต่ละเรื่องไว้ในข้อถัดไป ซึ่งหากมีเหตุการณ์หรือปัจจัยใดที่
ท�ำให้บริษัทไม่สามารถด�ำเนินการตามแผนการที่ก�ำหนดไว้ในการศึกษาฯ จะท�ำให้บริษัทไม่ได้รับผลตอบแทน
จากการลงทุนหรือมีระยะเวลาคืนทุนตามที่คาดการณ์ไว้ข้างต้นได้ หรืออาจท�ำให้บริษัทประสบปัญหาการผิดนัด
ช�ำระหนี้จากสถาบันการเงิน หรือในแง่ร้ายแรงที่สุด หากมีปัจจัยเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากจนท�ำให้โครงการ
ดังกล่าวไม่คมุ้ ค่าต่อการลงทุน ก็อาจมีผลกระทบท�ำให้บริษทั ไม่สามารถประกอบธุรกิจได้อย่างต่อเนือ่ งในระยะยาวได้
ทั้งนี้ บริษัทได้มีการวิเคราะห์ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่าง ๆ ที่ส�ำคัญ (sensitivity analysis)
ไว้แล้วในหน้า.........เพื่อประกอบการตัดสินใจในการลงทุน
ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย
ในปีที่ผ่านมา บริษัทขายสินค้าประเภท...............................................
(เช่น ธุรกิจรับจ้างผลิต) ให้กับลูกค้ารายใหญ่จ�ำนวน......ราย
ได้แก่ ......................................................................................................................................................................
(ระบุชื่อลูกค้า กรณีที่สามารถเปิดเผยได้ หรือเป็นกรณีที่เปิดเผยให้แก่ผู้ลงทุนหรือนักวิเคราะห์หลัก
ทรั
พย์หรือการลงทุนให้แล้ว) โดยบริษัทมีรายได้จากการขายให้ลูกค้าดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่สูงเป็นจ�ำนวน............
.............................................
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ............................................
ของรายได้รวม ในปี.......ทัง้ นี้ ทีผ่ า่ นมาบริษทั มีความสัมพันธ์ทดี่ กี บั ลูกค้ากลุม่ ดังกล่าว
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หรือลูกค้ารายนี้มาโดยตลอด/เป็นลูกค้าของบริษัทตั้งแต่เริ่มด�ำเนินธุรกิจ และบริษัทมีการท�ำสัญญาขายสินค้า
กับลูกค้ากลุ่มดังกล่าวหรือลูกค้ารายนี้ โดยมีอายุสัญญา 3-5 ปี ซึ่งสัญญาดังกล่าวจะหมดอายุในปี.............
อย่างไรก็ดี เนือ่ งจากธุรกิจนี้ มีผปู้ ระกอบการรายใหญ่ทเี่ ป็นคูแ่ ข่งขันโดยตรงกับบริษทั อีกหลายราย ดังนัน้ จึงมีโอกาส
ที่ลูกค้าจะไม่ต่อสัญญากับบริษัทหรือหันไปซื้อสินค้าบางส่วนจากคู่แข่งขัน หากบริษัทต้องสูญเสียลูกค้าดังกล่าวไป
จะมีผลต่อรายได้บริษัทอย่างมีนัยส�ำคัญ และหากบริษัทไม่สามารถหาลูกค้ามาทดแทนได้อาจมีผลต่อความอยู่รอด
ของธุรกิจบริษัทในระยะยาวมีการสั่งซื้อสินค้าอย่างต่อเนื่องและสม�่ำเสมอ อย่างไรก็ดี .............................................
(ระบุมาตรการลดความเสี่ยง
(ถ้
ามี) เช่น บริษัทมีนโยบายจะลดระดับการพึ่งพิงกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ดังกล่าว โดยกระจายการขายสินค้าไปยังลูกค้า
...............................................................................................................................................................................
กลุ
่มอื่นมากขึ้น และเน้นการสร้างแบรนด์ของบริษัทเองให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น)
.....................................................................................................................................
ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้จัดจ�ำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย
บริ ษั ท ขายสิ น ค้ า ในกลุ ่ ม...........................................
(เช่ น อุ ป โภคบริ โ ภค) โดยส่ ว นใหญ่ จั ด จ� ำ หน่ า ยผ่ า นผู ้ จั ด จ� ำ หน่ า ยรายใหญ่
จ�ำนวน……ราย ซึ่งในปีที่ผ่านมามียอดขายผ่านกลุ่มผู้จัดจ�ำหน่ายรายใหญ่ดังกล่าวจ�ำนวน….ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ…….ของรายได้รวมในปี…….. บริษัทได้มีการท�ำสัญญาขายสินค้ากับผู้จัดจ�ำหน่ายรายใหญ่ดังกล่าวนี้
โดยให้ค่าตอบแทนตามสัดส่วนของยอดขาย มีอายุสัญญา…..ปี และสามารถต่ออายุได้ทุก ๆ ……..ปี ในขณะเดียวกัน
ผู้จัดจ�ำหน่ายรายดังกล่าวก็เป็นตัวแทนจ�ำหน่ายสินค้าของบริษัทที่เป็นคู่แข่งด้วย ดังนั้น รายได้จากการขายสินค้า
ของบริษัทจึงมีความไม่แน่นอน โดยขึ้นอยู่กับนโยบายการส่งเสริมการขายสินค้าของผู้จัดจ�ำหน่ายรายนี้เป็นส�ำคัญ
หากผู้จัดจ�ำหน่ายรายดังกล่าวบอกเลิกการเป็นผู้จัดจ�ำหน่ายให้แก่บริษัทหรือหันไปส่งเสริมการขายของสินค้า
คูแ่ ข่งมากขึน้ และบริษทั ยังไม่สามารถหาผูจ้ ดั จ�ำหน่ายรายใหม่มาทดแทนได้ อาจมีผลท�ำให้ยอดขายของบริษทั ลดลง
หรือสูญเสียรายได้ในจ�ำนวนเดียวกัน นอกจากนี้ จะท�ำให้บริษทั ต้องมีภาระต้นทุนในการเก็บสินค้า ซึง่ จะมีผลกระทบ
ต่อสภาพคล่องของบริษัทด้วย ทั้งนี้ ......................................................................................................................
(ระบุมาตรการลดความเสี่ยง (ถ้ามี) เช่น ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้ด�ำเนินการ
ขยายสาขาของตั
วเองและจ�ำหน่ายสินค้าผ่านร้านค้าของตัวเองให้มากขึ้นจาก....สาขา เป็น ....สาขา ซึ่งแม้จะยัง
...............................................................................................................................................................................
ไม่
มากแต่ก็จะช่วยลดระดับการพึ่งพิงผู้จัดจ�ำหน่ายรายใหญ่ดังกล่าวได้บ้าง)
....................................................................................................................
ความเสี่ยงจากพึ่งพาบุคลากรที่มีความช�ำนาญเฉพาะด้าน
โดยที่รายได้ส่วนใหญ่ของบริษัทประมาณร้อยละ …… มาจากการประกอบธุรกิจ………..ของบริษัท ซึ่งเป็นธุรกิจ
ที่บริษัทต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ ความช�ำนาญเป็นพิเศษ (หรือผู้ที่ได้รับการยอมรับและมีชื่อเสียงในวงการ)
เป็นอย่างมาก กล่าวคือ ปัจจุบันธุรกิจดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของฝ่าย………………..ที่มี ........................
(ระบุต�ำแหน่ง)
จ�ำนวน…….คน เป็นแกนหลักในการท�ำงาน (หรือการติดต่อลูกค้า) และการปฏิบัติงาน ซึ่งที่ผ่านมาบุคคลเหล่านี้
สามารถสร้างรายได้ให้กับบริษัทมากกว่าร้อยละ……...ของรายได้รวม ดังนั้น หากบริษัทสูญเสียบุคลากรเหล่านั้น
ไปไม่วา่ ด้วยเหตุใดก็ตาม บริษทั ประเมินว่าจะท�ำให้บริษทั มีรายได้ในปีตอ่ ไป ลดลงร้อยละ……หรือเพิม่ ขึน้ เพียงร้อยละ
…….จากปี……… (ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับจ�ำนวนบุคลากรและปริมาณงานที่จะสูญเสียไป ตลอดจนระยะเวลาที่จะต้องจัดหา
พนักงานหรือพัฒนาพนักงานขึ้นมาทดแทน) ทั้งนี้ ปัจจุบัน ธุรกิจ…………ดังกล่าวประสบภาวะขาดแคลนบุคลากร
ผู้มีความช�ำนาญพิเศษในด้านดังกล่าว อย่างไรก็ดี บริษัทมีมาตรการในการลดความเสี่ยงจากการสูญเสียบุคลากร
ดังกล่าวคือ การจูงใจให้บุคคลเหล่านั้นท�ำงานอยู่กับบริษัทในระยะยาว โดยบริษัทส่งเสริมให้มีความก้าวหน้าใน
งานและมีการจ่ายค่าตอบแทน รวมทั้งจัดสวัสดิการให้ตามความเหมาะสม ..........................................................
(โดยเทียบเท่า/สูงกว่าอุตสาหกรรม)
กับพนักงานทุกคน และบริษัทได้จัดสรรหุ้นให้ตามโครงการขายหุ้นให้พนักงานตาม (ESOP) และโครงการร่วมลงทุน
ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (EJIP) รายละเอียดในหน้า………… และในปีที่ผ่านมาบริษัทมีพนักงานลาออกจ�ำนวน
รวมทั้งสิ้น…………คน หรือคิดเป็นร้อยละ……ของจ�ำนวนพนักงานทั้งหมด
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ความเสี่ยงจากการต่อสัญญาเช่าพื้นที่/สัญญาเช่าร้านค้า
บริษัทประกอบธุรกิจจ�ำหน่ายสินค้า.........................................................
(เช่น อุปโภคบริโภค เสื้อผ้า) ซึ่งต้องเช่าพื้นที่/ร้านค้า เพื่อจ�ำหน่าย
สินค้าเป็นร้านค้าของตนเอง และการมีช่องทางจ�ำหน่ายยิ่งมากจะท�ำให้สามารถกระจายสินค้าเพื่อเข้าถึงลูกค้า
ได้มากขึ้น ท�ำให้สามารถเพิ่มยอดขายได้ โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทมียอดขายผ่านช่องทางการจ�ำหน่ายนี้ค่อนข้างสูง
จ�ำนวน...............ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ..............ของยอดขายรวม อย่างไรก็ดี เนื่องจากสัญญาเช่าพื้นที่/
ร้านค้า เกือบทั้งหมดจ�ำนวน.............แห่ง เป็นสัญญาเช่าระยะสั้นโดยมีอายุสัญญาประมาณ.......................
(1-3 ปี) ปี หากบริษัท
ไม่ได้รับการต่ออายุสัญญาเช่า หรือมีอัตราเช่าและค่าบริการปรับตัวสูงขึ้นเมี่อมีการต่ออายุสัญญา จะท�ำให้
รายได้และก�ำไรสุทธิลดลง อย่างไรก็ตาม ................................................................................................................
(ระบุมาตรการลดความเสี่ยง (ถ้ามี) เช่น เนื่องจากบริษัทจะได้รับสิทธิ
การต่
อสัญญาก่อนจากผู้ให้เช่า และที่ผ่านมาบริษัทได้ปฏิบัติตามสัญญาเช่าอย่างเคร่งครัดและไม่เคยถูกยกเลิก
...............................................................................................................................................................................
สั.........................................................................................................
ญญาเช่า จึงท�ำให้เชื่อว่าจะได้รับการต่อสัญญาเช่าต่อไปในอนาคต)
ความเสี่ยงจากการเกิดสินค้าล้าสมัย
บริษทั ขายสินค้าประเภท...................ซึง่ เป็นสินค้าแฟชัน่ ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงความนิยมในตัวสินค้าอย่างรวดเร็ว
โดยในปี.......บริษัทมีสินค้าคงเหลือ...........ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ..............ของสินทรัพย์หมุนเวียน และร้อยละ
.......ของสินทรัพย์รวม และมีอัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ..........วัน การมีสินค้าคงเหลือจ�ำนวนมาก
อาจส่งผลให้ไม่สามารถจ�ำหน่ายออกไปได้ทันเวลา ท�ำให้สินค้าล้าสมัยได้ และมีต้นทุนในการบริหารจัดการที่สูง
และต้องมีการตั้งค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยหรือด้อยค่าที่ท�ำให้ก�ำไรสุทธิและสภาพคล่องของบริษัทลดลง โดยในปี.......
บริษัทมีการตั้งส�ำรองค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยหรือด้อยค่าจ�ำนวน...........ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ............ของ
ก�ำไรสุทธิ อย่างไรก็ตาม ......................................................................................................................................
(ระบุมาตรการลดความเสี่ยง (ถ้ามี) บริษัทมีนโยบายการบริหารจัดการเพื่อไม่ให้
มีสินค้าคงค้างนานโดยหากมีสินค้าที่มีการเคลื่อนไหวช้า บริษัทจะระบายสินค้าดังกล่าวออกไปในราคาที่ใกล้เคียง
................................................................................................................................................................................
กับต้นทุนการผลิต หรือเร่งจัดท�ำรายการส่งเสริมการขาย นอกจากนี้ บริษทั อยูร่ ะหว่างศึกษาการใช้ระบบสารสนเทศ
................................................................................................................................................................................
ช่วยวิเคราะห์ขอ้ มูลการขายสินค้าและความต้องการของผูบ้ ริโภคในแต่ละช่องทางจ�ำหน่ายเพือ่ ลดปริมาณการส�ำรอง
................................................................................................................................................................................
สินค้าและระยะเวลาขายสินค้า)
.................................................
ความเสี่ยงจากการเปิดเสรีการค้าและการก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่อาจมีผลกระทบ
ต่อยอดขายและต้นทุนการผลิต
บริษัทขายสินค้าหรือให้บริการธุรกิจประเภท...................................................................................................
(เช่น ผลิตภัณฑ์ยาง สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม การท่องเที่ยว
เป็นต้น) ซึ่งมียอดขายรวม........ล้านบาท หรือหรือคิดเป็นร้อยละ...........ของรายได้รวม ให้แก่ลูกค้ารายย่อยในไทย
..............
และลูกค้าที่ต่างประเทศ คือ. ......ที่จ้างบริษัทผลิตสินค้าให้ โดยปี..........บริษัทมีสัดส่วนการขายให้ลูกค้าทั้งสองกลุ่ม
เป็นจ�ำนวน.......ล้านบาท และ..........ล้านบาท ตามล�ำดับหรือสัดส่วนร้อยละ...........และร้อยละ ........... ตามล�ำดับ
นอกจากนี้ บริษัทมีฐานการผลิตหลักและใช้แรงงานในไทย ดังนั้น การก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(AEC) อย่างเต็มรูปแบบในปี 2558 ซึ่งเป็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคของประเทศในทวีป
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียน (ASEAN) 10 ประเทศ จะส่งผลให้มีการเปิดเสรีการเคลื่อนย้ายทรัพยากร
เงินทุน แรงงาน และการค้าขายระหว่างกันในตลาดอาเซียน ซึ่งท�ำให้มีสินค้า/บริการจากประเทศที่มีต้นทุน
การผลิตที่ต�่ำกว่า เช่น ประเทศ........เข้ามาแข่งขันในไทยมากขึ้น หรือลูกค้าของบริษัทอาจท�ำการย้ายฐานการผลิต
ไปยังประเทศอื่นในอาเซียนที่มีต้นทุนวัตถุดิบ หรือต้นทุนที่ถูกกว่า ซึ่งมีผลให้รายได้ของบริษัทจะลดลง
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ความเสี่ยงที่สินค้ามีแนวโน้มราคาลดลงอย่างมีนัยส�ำคัญ
ที่ผ่านมา ธุรกิจ…………..ซึ่งก่อให้เกิดรายได้แก่บริษัทประมาณร้อยละ……ของรายได้รวม มีการแข่งขัน
อย่างรุนแรง โดยผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตแต่ละรายไม่มีความแตกต่างกันมากนัก และในอุตสาหกรรมโดยรวมยังมี
ก�ำลังการผลิตเหลืออยู่มาก ดังนั้น ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจึงมีแนวโน้มราคาลดลงประมาณร้อยละ…….ในปี………
และโดยที่ ธุ ร กิ จ นี้ มี อั ต ราก� ำ ไรไม่ สู ง นั ก ดั ง นั้ น การที่ ร าคามี แ นวโน้ ม ลดลงดั ง กล่ า ว จึ ง อาจมี ผ ลกระทบ
ต่อความสามารถในการท�ำก�ำไรในอนาคตของบริษัทอย่างมีนัยส�ำคัญ
ความเสี่ยงจากการพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่รายเดียวตั้งแต่ร้อยละ 30 ของยอดขายรวม
บริ ษั ท มี ลู ก ค้ า รายใหญ่ ร ายหนึ่ ง ซึ่ ง มี ย อดสั่ ง ซื้ อ สิ น ค้ า จากบริ ษั ท ประมาณร้ อ ยละ 30 ของรายได้ ร วม
ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทมีความสัมพันธ์อันดีกับบริษัทดังกล่าว อย่างไรก็ดี บริษัทมีคู่แข่งหลายราย ดังนั้น หากบริษัท
สู ญ เสี ย ลู ก ค้ า รายดั ง กล่ า วไปเนื่ อ งจากไปซื้ อ สิ น ค้ า กั บ บริ ษั ท คู ่ แ ข่ ง โดยหากบริ ษั ท ไม่ ส ามารถหาลู ก ค้ า รายอื่น
มาทดแทนได้ก็จะมีผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทในจ�ำนวนเดียวกัน
ความเสี่ยงกรณีวัตถุดิบส�ำคัญมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 30 ของต้นทุนรวมมีราคาผันแปรมาก
บริษัทด�ำเนินธุรกิจรับจ้างขนส่งสินค้าซึ่งต้องใช้น�้ำมันเชื้อเพลิงเป็นต้นทุนหลัก (คิดเป็นร้อยละ.......................
ของต้นทุนรวม) ทั้งนี้ ราคาน�้ำมันในปีที่ผ่านมาได้ปรับสูงขึ้นประมาณร้อยละ .........ซึ่งท�ำให้บริษัทได้รับผลกระทบ
จากการปรับราคาของน�้ำมันดังกล่าวเป็นอย่างมาก เนื่องจากค่าจ้างขนส่งสินค้าที่บริษัทท�ำสัญญากับลูกค้าส่วนใหญ่
จะเป็นค่าจ้างคงที่ตามระยะทางหรือจ�ำนวนการขนส่งสินค้า อย่างไรก็ดี บริษัทได้เริ่มเปลี่ยนแปลงสัญญาว่าจ้าง
โดยการให้ผวู้ า่ จ้างจ่ายค่าน�ำ้ มันตามจริงซึง่ บริษทั คาดว่าจะทยอยเปลีย่ นแปลงสัญญาให้เสร็จทัง้ หมดได้ภายในปี.........
ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาน�้ำมัน
ความเสี่ยงจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้บริหารมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เนื่องจากมีกิจการที่แข่งขันกับบริษัท
บริษัทมี……………..เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ซึ่งถือหุ้นร้อยละ……..ของทุนช�ำระแล้ว และเป็นกรรมการบริหาร
ทีม่ อี ำ� นาจผูกพันบริษทั และกรรมการผูจ้ ดั การ นอกจากนี้ ยังเป็นผูถ้ อื หุน้ ในบริษทั ...................................................
(นิตบิ คุ คลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง)
ในสั ด ส่ ว นร้ อ ยละ……...ของทุ น ช� ำ ระแล้ ว ของนิ ติบุค คลดั ง กล่ า ว และมี อ� ำ นาจในการลงนามผู ก พั น นิ ติบุ ค คล
ดังกล่าวด้วย ซึ่งนิติบุคคล…………..ด�ำเนินธุรกิจ………….ซึ่งป็นธุรกิจเดียวกันกับที่บริษัทด�ำเนินการอยู่ และมี
ความคล้ายคลึงกับหรือแข่งขันกับธุรกิจของบริษทั แม้วา่ ทีผ่ า่ นมาบริษทั จะไม่มรี ายการระหว่างกันกับบริษทั ดังกล่าว
แต่เนื่องจาก………………..เป็นผู้มีส่วนได้เสียและมีอิทธิพลต่อการด�ำเนินงานทั้ง 2 บริษัท………………..จึงอาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการบริหารงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท แต่ทั้งนี้บริษัทและ………………มีสินค้า
และผลิตภัณฑ์ กลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่แตกต่างกัน จึงไม่ส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินงานของบริษัท
ความเสี่ยงจากการซื้อขายสินค้าผ่านผู้ถือหุ้นรายใหญ่
บริษัทด�ำเนินธุรกิจ………………..โดยมีการซื้อ/ขายสินค้าทั้งหมดจาก/ผ่าน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งถือหุ้นในบริษัท
ร้อยละ……….ที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการซื้อ/ขาย/การท�ำตลาด/จัดจ�ำหน่าย ด้วยตัวเอง โดยต้องพึ่งพาผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ท�ำให้บริษัทมีความเสี่ยงด้านการด�ำรงอยู่หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เนื่องจากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่
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ดังกล่าวอาจไม่ให้ความส�ำคัญกับการซื้อ/ขาย สินค้าของบริษัทเท่าที่ควร ซึ่งจะท�ำให้ส่วนแบ่งการตลาดของบริษัท
ลดลงไป และกระทบต่อความสามารถในการท�ำก�ำไรของบริษัทในอนาคตได้ หรือในอีกด้านหนึ่ง อาจท�ำให้
ผู้ถือหุ้นใหญ่รายอื่นไม่สามารถเข้ามาครอบง�ำกิจการเพื่อเปลี่ยนแปลงการจัดการ ในกรณีที่ฝ่ายจัดการปัจจุบัน
ไม่สามารถท�ำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ดี ปัจจุบันมีแผนที่จะด�ำเนินการสร้างช่องทาง
การจั ด จ� ำ หน่ า ยที่ เ ป็ น ของตั ว เอง แต่ อ าจต้ อ งใช้ เ งิ น ลงทุ น และระยะเวลาในการพั ฒ นาประมาณ 2-5 ปี
ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถลดการพึ่งพิงช่องทางการจัดจ�ำหน่ายผ่านผู้ถือหุ้นรายใหญ่ได้ในอนาคต
ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือบริษัทในเครือของผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้บริหาร
บริษทั เป็นบริษทั ในเครือของบริษทั /กลุม่ บริษทั ………………..ซึง่ ถือหุน้ ในบริษทั ร้อยละ……….บริษทั แม่เป็นบริษทั
ตั้งอยู่ที่ประเทศ…………..ซึ่งมีบริษัทในเครือหลายแห่งทั่วโลกด�ำเนินธุรกิจผลิตและขายสินค้า…………..ยี่ห้อ…………..
มาเป็นระยะเวลานาน ทั้งนี้ เพื่อให้สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐานเดียวกัน บริษัทจะต้องใช้เทคโนโลยีการผลิต
และวัตถุดิบจากบริษัทแม่เท่านั้น นอกจากนี้ กลุ่มลูกค้าของบริษัทส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าเดิมที่น�ำเข้าสินค้าจาก
บริษัทแม่ การด�ำเนินธุรกิจของบริษัทจึงต้องพึ่งพิงบริษัทแม่เป็นผู้ก�ำหนดนโยบายการบริหารงานทั้งหมด บริษัท
จึงเป็นเพียงฐานการผลิตให้กับบริษัทแม่เท่านั้น ซึ่งบริษัทแม่มีนโยบายในการจัดตั้งบริษัทในเครือเพิ่มอีก 1 แห่งที่
(ประเทศจีน/ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้) เพื่อใช้ประโยชน์จาก ต้นทุนค่าแรงที่ต�่ำมาก บริษัทจึงอาจมี
................................................................................
ความเสีย่ งจากการทีบ่ ริษทั แม่จะย้ายฐานผลิตจากบริษทั ไปยัง .................................................................................
(เช่น ประเทศจีน/ในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้)
.......แทน หากต้นทุนค่าแรงทีป่ ระหยัดได้คมุ้ กับค่าขนส่งในการน�ำเข้าสินค้า และช่วยลดต้นทุนการผลิต ซึง่ จะกระทบ
ต่อความอยู่รอดในการประกอบธุรกิจในระยะยาวได้
นอกจากนี้ การพึ่ ง พาบริ ษั ท แม่ ใ นลั ก ษณะข้ า งต้ น ท� ำ ให้ บ ริ ษั ท มี ค วามเสี่ ย งด้ า นความอยู ่ ร อดในกรณี
ที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือในอีกด้านหนึ่งอาจทําให้ผู้ถือหุ้นใหญ่รายอื่นไม่สามารถเข้ามาครอบงํา
กิจการเพือ่ เปลีย่ นแปลงการจัดการ ในกรณีทฝี่ า่ ยจัดการปัจจุบนั ไม่สามารถท�ำงานให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ผถู้ อื หุน้
ความเสี่ยงจากการบริหารงานที่พึ่งพิงผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
สินค้าของบริษัทมีภาพลักษณ์ที่ติดกับผู้บริหารส�ำคัญของบริษัทราย………..ซึ่งถือหุ้นในบริษัทร้อยละ .............
โดย......................................
(ชื่อผู้บริหาร) มีส่วนส�ำคัญในการบริหารงานบริษัทจนมีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรม
และท�ำให้บริษัทมีผลการด�ำเนินงานที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยในปี ........บริษัทมีรายได้จ�ำนวน ......คิดเป็นร้อยละ
...........หรือมีอัตราการเติบโตในระยะเวลา ..........ปี เป็นร้อยละ ............สามารถเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดจาก
ร้อยละ ............. เป็นร้อยละ ............ หากบริษัทสูญเสียผู้บริหารดังกล่าวไป อาจส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการ
ของบริษัทและผลการด�ำเนินงานของบริษัทได้ อย่างไรก็ดี บริษัทอยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างการจัดการของ
บริษัทให้มีการกระจายอ�ำนาจการจัดการ ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบให้แก่ผู้บริหารในสายงานต่าง ๆ
ตามความรู้ความสามารถและประสบการณ์ เพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้บริหารรายดังกล่าว
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2. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการผลิต
ความเสี่ยงจากบริษัทยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างโรงงาน/ความล่าช้าของโครงการในอนาคต
บริษัทอยู่ระหว่างการก่อสร้างโรงงานแห่งที่……….โดยตั้งอยู่ที่…………..มูลค่า………………..ล้านบาท โดยบริษัท
ได้มีการท�ำสัญญาก่อสร้างโรงงานกับบริษัทรับเหมาก่อสร้างแห่งหนึ่ง ซึ่งสัญญาดังกล่าวระบุว่าจะสร้างให้แล้วเสร็จ
ภายใน..............................หากเกิดความล่าช้า บริษัทรับเหมาจะชดเชยค่าเสียหายดังกล่าวให้ในอัตราส่วน
ร้อยละ………………..ของมูลค่าก่อสร้างและคูณด้วยจ�ำนวนวันทีล่ า่ ช้า จากการประเมินของวิศวกรทีป่ รึกษา ในปัจจุบนั
บริษัทมีความคืบหน้าในการก่อสร้างแล้วร้อยละ...…..ส�ำหรับงานก่อสร้างส่วนที่เหลืออาจเสร็จไม่ทันตามระยะเวลา
ที่ก�ำหนดไว้ โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน…………ซึ่งล่าช้ากว่าระยะเวลาเดิมประมาณ….….เดือน ทั้งนี้ ความล่าช้า
จากการก่อสร้างดังกล่าว แม้ว่าบริษัทจะได้รับเงินชดเชยจากค่าเสียหายจ�ำนวน………..บาท แต่จ�ำนวนเงินดังกล่าว
อาจไม่สามารถคุ้มครองค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากโอกาสที่จะเกิดต้นทุนส่วนเพิ่มจากการเพิ่มขึ้นของราคาวัสดุ
ก่อสร้างที่เกินกว่าประมาณไว้ (cost overrun) ซึ่งบริษัทยังต้องรับความเสี่ยงในส่วนนี้ นอกจากนี้ การก่อสร้าง
โรงงานล่าช้า ท�ำให้ไม่สามารถติดตั้งเครื่องจักรได้ จึงท�ำให้บริษัทสูญเสียโอกาสในการผลิตสินค้าเพื่อสร้างรายได้
ไปประมาณ…………..บาท คิดเป็นร้อยละ……….ของรายได้ในปีนี้ และร้อยละ……..ของประมาณการรายได้ในปีหน้า
ความเสี่ยงจากบริษัทอยู่ระหว่างจัดซื้อเครื่องจักรที่มีความส�ำคัญต่อกระบวนการผลิต
บริษทั อยูร่ ะหว่างการด�ำเนินการจัดซือ้ เครือ่ งจักรทีม่ คี วามส�ำคัญต่อกระบวนการการผลิต เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
และก�ำลังการผลิต โดยคาดว่าจะสามารถจัดซื้อ ทดสอบการเดินเครื่อง และเริ่มด�ำเนินการผลิตจริงได้ภายใน
เดือน…………ทั้งนี้ หากการจัดซื้อดังกล่าวไม่เป็นไปตามก�ำหนดเวลาที่วางแผนไว้ ซึ่งอาจเกิดขึ้นเนื่องจากความล่าช้า
ในการส่งมอบหรือการได้รับเครื่องจักรไม่ตรงตาม specification ที่สั่งซื้อ จะมีผลท�ำให้บริษัทไม่สามารถผลิตสินค้า
ได้ตามแผนการผลิตที่ก�ำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น บริษัทได้ท�ำสัญญากับ
ผูข้ ายเครือ่ งจักรให้ชดเชยค่าเสียหายกรณีไม่สามารถส่งมอบและติดตัง้ เครือ่ งจักรได้ทนั ตามก�ำหนดเวลา ซึง่ ค่าชดเชย
ดังกล่าวครอบคลุมค่าเสียหายที่บริษัทประเมินไว้ โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ……………ของจ�ำนวนเงินค่าเสียโอกาส
ในการขายสินค้า
ความเสี่ยงเรื่องการขาดแคลนแรงงาน
บริษัทประกอบธุรกิจ ...............................................
(เช่น ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง) ซึ่งเป็นธุรกิจที่ใช้แรงงานจ�ำนวนมาก โดยในปี.........รัฐบาล
ก�ำหนดให้มีการปรับขึ้นค่าแรงงานเป็น..........บาท มีผลให้ต้นทุนในการผลิตสูงขึ้น ประกอบกับแรงงานบางส่วน
ได้กลับคืนสู่ภาคเกษตรกรรมตามช่วงฤดูกาลเพาะปลูกและฤดูกาลเก็บเกี่ยว และการขยายตัวของเศรษฐกิจรวมถึง
การขยายตลาดอสังหาริมทรัพย์ไปยังตลาดต่างจังหวัด ได้กอ่ ให้เกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคธุรกิจดังกล่าว
ของไทยอย่างรุนแรงและต่อเนื่อง บริษัทจึงอาจประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานและมีต้นทุนในการผลิตที่สูงขึ้น
ความเสี่ยงจากวัตถุดิบที่มีความส�ำคัญต่อการผลิตเป็นวัตถุดิบหายาก
บริษัทเป็นผู้ผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์…………..ซึ่งต้องใช้............................................
(ชื่อวัตถุดิบและชนิด) เป็นวัตถุดิบส�ำคัญ
ในการผลิตในสัดส่วนร้อยละ……..ของต้นทุนการผลิต แต่เนื่องจากวัตถุดิบชนิดนี้เป็นทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งขณะนี้
มีแหล่งที่มาเพียง..............................................
(ระบุจ�ำนวนแหล่งที่มา) เท่านั้น และปริมาณวัตถุดิบเริ่มมีแนวโน้มลดลงเรื่อย ๆ ซึ่งบริษัท
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ประมาณว่าในระยะ……. ปีข้างหน้า บริษัทอาจประสบปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบดังกล่าวได้ และส่งผลให้ราคา
ของวัตถุดิบมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ดังนั้น หากบริษัทต้องจัดซื้อวัตถุดิบในราคาสูงมากหรือบริษัทไม่สามารถ
จัดหาวัตถุดิบมาใช้ในการผลิตได้อย่างเพียงพอ จะท�ำให้บริษัทต้องปรับราคาขายสินค้าเพิ่มขึ้นตามต้นทุนที่สูงขึ้น
ซึ่งกลุ่มลูกค้าที่เคยใช้ผลิตภัณฑ์นี้ อาจหันไปใช้ผลิตภัณฑ์อื่นที่สามารถทดแทนได้มากขึ้น และจะท�ำให้มีผลต่อ
ความสามารถในการสร้างรายได้ของบริษัทในอนาคต ซึ่งความรุนแรงและความรวดเร็วของผลกระทบนี้จะขึ้นอยู่
กับภาวะขาดแคลนของวัตถุดิบดังกล่าว
ความเสี่ยงจากวัตถุดิบส�ำคัญมีราคาผันแปรไปตามราคาซื้อขายของตลาดโลก
บริษัทด�ำเนินธุรกิจสายการบินทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งต้องใช้น�้ำมันเป็นเชื้อเพลิงหลักซึ่งคิดเป็น
ต้นทุนประมาณร้อยละ……..ของต้นทุนรวมในปี................ทั้งนี้ ราคาน�้ำมันจะมีความผันแปรไปตามราคาซื้อขาย
ในตลาดโลก รวมทั้งอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ในขณะที่บริษัทอาจจะไม่สามารถผลักภาระ
ค่าใช้จา่ ยดังกล่าวให้ผใู้ ช้บริการ โดยก�ำหนดราคาตัว๋ ให้สงู ขึน้ ได้ตามต้นทุนทีเ่ พิม่ ขึน้ ทัง้ จ�ำนวน (เนือ่ งจากการปรับอัตรา
ค่าโดยสารในประเทศต้องได้รับอนุมัติจาก ...........ก่อน/บริษัทมีการจ�ำหน่ายตั๋วเครื่องบินล่วงหน้าไปจ�ำนวนมาก)
ดังนั้น หากราคาน�้ำมันปรับตัวสูงขึ้น บริษัทอาจไม่สามารถปรับราคาตั๋วโดยสารเพิ่มขึ้นได้อย่างเพียงพอ) และบริษัท
จึงอาจได้รับผลกระทบจากจากความผันผวนของราคาน�้ำมันดังกล่าวเป็นอย่างมาก ซึ่งอาจมีผลให้อัตราก�ำไรลดต�่ำ
ลงอย่างมีนัยส�ำคัญ หรือประสบภาวะขาดทุนได้
อย่างไรก็ดี บริษัทได้ด�ำเนินการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดย....................................................................
(เช่น มีนโยบายจะท�ำสัญญาซื้อน�้ำมัน
ในตลาดล่
วงหน้า/ท�ำสัญญาป้องกันความเสี่ยงของราคาน�้ำมันเชื้อเพลิง ไว้เป็นระยะเวลาประมาณ...........เดือน
................................................................................................................................................................................
ในปริ
มาณตามความต้องการใช้น�้ำมันของบริษัท การท�ำสัญญาดังกล่าวสามารถช่วยให้บริษัทสามารถบริหารต้นทุน
................................................................................................................................................................................
มิ................................................................................................................................................................................
ให้มีความผันผวนมากนักและทราบต้นทุนล่วงหน้า เพื่อประโยชน์ในการวางแผนด้านรายได้ต่อไป อย่างไรก็ดี
การท�
ำสัญญาล่วงหน้าดังกล่าวมิได้ประกันว่าบริษัทจะสามารถจัดการน�้ำมันได้ในราคาต�่ำกว่าตลาด ซึ่งไม่สามารถ
................................................................................................................................................................................
คาดการณ์
ได้อย่างแม่นย�ำในขณะที่ท�ำสัญญาล่วงหน้า และบริษัทมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการท�ำก�ำไร
................................................................................................................................................................................
จากความผั
นผวนของราคาน�้ำมัน)
...................................................
ความเสี่ยงจากการที่บริษัทต้องใช้เทคโนโลยีสูงหรือมีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีบ่อยในการผลิต
บริษัทได้ร่วมลงทุนกับบริษัทต่างประเทศคือ ……………….. เพื่อผลิตสินค้า………………..เนื่องจากต้องใช้เงิน
ลงทุนและเทคโนโลยี อย่างไรก็ดี บริษัทร่วมทุนดังกล่าวมีประสบการณ์ในธุรกิจนี้มานานและเป็นผู้สนับสนุน
ในเรื่องเทคโนโลยีการผลิตโดยส่งผู้เชี่ยวชาญมาช่วยในการผลิต ปัจจุบันบริษัทมีความคืบหน้าในการก่อสร้างโรงงาน
และติดตั้งเครื่องจักรเสร็จสิ้นแล้ว และก�ำลังอยู่ในช่วงทดลองเครื่องจักรดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทจะต้องผลิตสินค้า
ให้ได้คุณภาพสูงตามความต้องการของลูกค้า โดยเครื่องจักรจะมีความแม่นย�ำสูงมาก คือ จะมีค่าความผิดพลาดได้
เพียงร้อยละ…….ในขณะที่การทดลองเครื่องจักรของบริษัทปัจจุบันยังผลิตสินค้าที่มีค่าความผิดพลาดสูงในระดับ
……….หากบริษัทไม่สามารถปรับปรุงแก้ไขเครื่องจักรให้มีคุณภาพตามที่ก�ำหนดและเสร็จทันตามค�ำสั่งของลูกค้าได้
จะท�ำให้บริษทั มีโอกาสสูญเสียลูกค้าดังกล่าว นอกจากนี้ บริษทั อาจจะต้องมีการลงทุนเพิม่ เติมเพือ่ ปรับปรุงเทคโนโลยี
การผลิตด้วย
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ความเสี่ยงกรณีต้นทุนการผลิตของบริษัทสูงกว่าคู่แข่ง/เครื่องจักรล้าสมัย
บริษัทผลิตสินค้าประเภท ...............................
(เช่น กระดาษ) มาเป็นระยะเวลา 10 ปี โดยเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตส่วนใหญ่
ติดตั้งตั้งแต่เริ่มก่อตั้งโรงงานและเป็นเครื่องจักรประเภทที่ต้องใช้แรงงานในการควบคุม (semi-automatic)
อย่างไรก็ดี ในปีที่ผ่านมา คู่แข่งส�ำคัญของบริษัทฯ หลายแห่งได้ปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีการผลิตเป็นระบบที่ใช้
คอมพิวเตอร์ควบคุมการผลิต (fully automatic) บริษัทคาดว่าการปรับปรุงเทคโนโลยีของคู่แข่งขันจะท�ำให้
บริษัทเสียเปรียบในแง่ต้นทุนการผลิต โดยต้นทุนการผลิตของบริษัทในส่วนของค่าใช้จ่ายในการเดินเครื่องจักร
และค่าแรงงานของคนควบคุมเครื่องจะสูงกว่าต้นทุนการผลิตของคู่แข่งขัน ซึ่งจากการสอบถามจากผู้จัดจ�ำหน่าย
เครื่องจักรและประมาณจากความสามารถของเครื่องจักรรุ่นที่คู่แข่งใช้ในการผลิต บริษัทคาดว่าต้นทุนในส่วน
ดังกล่าวของบริษทั จะสูงกว่าคูแ่ ข่งประมาณร้อยละ………..บริษทั เห็นว่า หากบริษทั ไม่สามารถควบคุมต้นทุนการผลิต
ให้อยู่ในระดับที่ต�่ำลงได้ จะมีผลต่อการด�ำเนินงานของบริษัท และความสามารถในเชิงการแข่งขันของบริษัท
ในระยะยาว
อย่างไรก็ดี บริษัทได้เตรียมแผนงานในการปรับปรุงเทคโนโลยีของบริษัทให้ทันสมัย โดยได้ติดต่อบริษัท ………….
เป็นที่ยอมรับในประเทศ…………..เป็นผู้วางระบบการผลิตสมัยใหม่ ซึ่งตามแผนงาน บริษัทจะเริ่มทยอยติดตั้ง
เครื่องจักรใหม่เพื่อทดแทนเครื่องจักรเก่าในเดือน …………. และสิ้นสุดในเดือน ………….โดยภายหลังการติดตั้ง
เครื่องจักรดังกล่าว ผู้จัดจ�ำหน่ายเครื่องจักรประมาณว่าบริษัทจะสามารถลดการใช้แรงงานคนได้ร้อยละ…………..
และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ส่งผลให้สามารถลดต้นทุนการผลิตโดยรวมได้ประมาณร้อยละ………….. จากตัวเลข
ประมาณการดังกล่าว บริษัทคาดว่าจะท�ำให้ต้นทุนการผลิตของบริษัทใกล้เคียงกับคู่แข่ง
ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้รับจ้างผลิตสินค้ารายใหญ่น้อยราย
บริษัทมีการจ้างผลิตสินค้าประเภท…………..จากผู้รับจ้างผลิตสินค้ารายใหญ่ จ�ำนวน…..ราย มีมูลค่ารวม……..
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ………..ของต้นทุนรวมในปี…………. โดยบริษัทมีกระบวนการสรรหาผู้รับจ้างผลิต
ที่มีคุณภาพและกระบวนการจัดจ้างที่มีประสิทธิภาพ และยังมีการสรรหาผู้รับจ้างผลิตสินค้ารายใหม่ ๆ อยู่เสมอ
นอกจากนี้ ผูร้ บั จ้างผลิตสินค้าส�ำเร็จรูปสามารถสรรหาได้ทวั่ ไปทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ ซึง่ จะช่วยลดการพึง่ พิง
ผู้รับจ้างผลิตสินค้ารายใหญ่ดังกล่าวได้
3. ความเสี่ยงด้านการเงิน
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงกฎหมายการค้าเสรี
ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ A ของบริษัทซึ่งคิดเป็นรายได้ร้อยละ 30 ของบริษัทได้รับความคุ้มครองจากก�ำแพง
ภาษี โดยผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีอัตราภาษีน�ำเข้าร้อยละ 20 ซึ่งขณะนี้รัฐบาลก�ำลังเจรจา FTA กับประเทศคู่แข่ง
ที่ผลิตสินค้าดังกล่าว ซึ่งมีเงื่อนไขว่าประเทศไทยจะต้องยกเลิกก�ำแพงภาษีส�ำหรับสินค้านี้ในปี.......................
หากการเจรจาเป็ น ไปตามเงื่ อ นไขดั ง กล่ า วบริ ษั ท จะมี คู ่ แ ข่ ง เพิ่ ม ขึ้ น และอาจท� ำ ให้ ร ายได้ ร วมและอั ต ราก� ำ ไร
ของบริษัทลดลง
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ความเสี่ยงจากการที่บริษัทมีเงินกู้ยืมต่างประเทศที่ไม่ได้มีการป้องกันความเสี่ยงหรือมีการป้องกันความเสี่ยง
แล้วแต่มี mismach ของสัญญา
ณ วั น ที่ ................บริ ษั ท มี ภ าระหนี้ สิ น ที่ เ ป็ น เงิ น เหรี ย ญสหรั ฐ จ� ำ นวน…………..หรื อ คิ ด เป็ น เงิ น บาท
ประมาณ……………….. (ใช้อัตราแลกเปลี่ยน ……USD ต่อ 1 บาท) หรือร้อยละ…….ของเงินกู้ยืมทั้งหมด ซึ่งมีระยะ
เวลาที่ต้องช�ำระคืนเงินต้นภายใน 5 ปี ๆ ละเท่า ๆ กัน ของทุกวันที่………………..ปัจจุบันบริษัทไม่ได้มีการท�ำสัญญา
ซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าเพื่อคุ้มครองความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนจากเงินกู้ยืมข้างต้นแต่อย่างใด
เนื่องจากบริษัทเห็นว่าการท�ำสัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าเป็นระยะเวลานานถึง 5 ปี อาจท�ำให้
บริษัทมีค่าใช้จ่ายสูงมาก ประกอบกับในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทจะได้รับช�ำระค่าสินค้าจากการส่งออก
เป็นเงินเหรียญสหรัฐด้วย โดยที่ผ่านมาบริษัทสามารถส่งออกได้ประมาณปีละ………….ซึ่งเพียงพอที่จะช�ำระคืนหนี้
ในสกุลเหรียญสหรัฐในแต่ละปีได้ในอัตราประมาณ 1.2 เท่า อย่างไรก็ดี บริษัทยังมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
หากระยะเวลาที่ได้รับช�ำระค่าสินค้าล่าช้ากว่าก�ำหนดเวลาช�ำระหนี้ และหากรายได้จากการส่งออกสินค้าข้างต้น
สะดุดลง ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีเหตุผลที่จะท�ำให้บริษัทเชื่อว่ารายได้ดังกล่าวจะหายไปหรือลดลงอย่างมีนัยส�ำคัญ
ความเสี่ยงจากการที่บริษัทผิดสัญญากู้ยืมเงิน
บริษทั มีการกูย้ มื จาก ..................................
(ชือ่ สถาบันการเงิน) ในจ�ำนวนถึง……..ล้านบาท เพือ่ มาปรับปรุงโรงงานและซือ้ เครือ่ งจักร
เพื่อขยายก�ำลังการผลิต โดยสัญญามีระยะเวลาการปลอดจ่ายคืนเงินต้น 3 ปี และจะต้องจ่ายคืนช�ำระเงินต้นตั้งแต่
ปี…………..เป็นต้นไป เป็นระยะเวลา 10 ปี นอกจากนี้ บริษัทต้องรักษาอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไว้
ไม่ต�่ำกว่า 2 เท่า โดยมีโรงงานและเครื่องจักรดังกล่าวเป็นหลักประกัน แต่จากภาวะวิกฤติ เศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมา
ส่งผลให้ความต้องการและก�ำลังซื้อของลูกค้าลดลง ยอดขายของบริษัทลดลงเกือบ 50% เมื่อเทียบกับยอดขาย
ในปีทผี่ า่ นมา จนท�ำให้บริษทั ขาดเงินทุนหมุนเวียนและบริษทั ได้กยู้ มื เงินระยะสัน้ จากสถาบันการเงินแห่งอืน่ เพิม่ เติม
จนท�ำให้บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1.9 เท่า ดังนั้น หากบริษัทยังไม่สามารถปรับปรุงฐานะ
ทางการเงินของบริษัทให้ดีขึ้นได้ บริษัทก็มีแนวโน้มจะผิดสัญญาเงินกู้กับสถาบันการเงินดังกล่าว ซึ่งสถาบันการเงิน
อาจจะฟ้องบังคับหลักประกันขายทอดตลาดและท�ำให้บริษัทไม่สามารถด�ำเนินธุรกิจต่อไปได้
อย่างไรก็ดี ในขณะนี้บริษัทได้เจรจาขอประนอมหนี้กับสถาบันการเงินดังกล่าวแล้ว โดยขอขยายระยะเวลา
การช�ำระหนี้ออกไปอีก………………..ปี เพื่อให้เหมาะสมกับความสามารถช�ำระหนี้ของบริษัท
4. ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสิทธิหรือการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์
ความเสี่ยงจากบริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใดรายหนึ่งถือหุ้น > 75%
บริษทั มีผถู้ อื หุน้ รายใหญ่รายหนึง่ คือ………………..ถือหุน้ ในบริษทั จ�ำนวน ……….หุน้ คิดเป็นร้อยละ.......................
(ตัง้ แต่ 75%)
ของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งสัดส่วนการถือหุ้นที่มากกว่า 3 ใน 4 ดังกล่าวท�ำให้
ผู ้ ถื อ หุ ้ น รายใหญ่ ดั ง กล่ า วมี อ� ำ นาจในการควบคุ ม บริ ษั ท และมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจของบริ ษั ท ในทุ ก เรื่ อ ง
ที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรายอื่นของบริษัทจึงมีความเสี่ยงจากการไม่สามารถรวบรวม
คะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่นี้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา นอกจากนี้
การถือหุ้นในลักษณะกระจุกตัวโดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่นี้ ยังท�ำให้โอกาสที่บริษัทจะถูกครอบง�ำกิจการ (takeover)
โดยบุคคลอื่นไม่สามารถเกิดขึ้นได้โดยปราศจากการยินยอมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่นี้ แม้ว่าผู้ถือหุ้นกลุ่มอื่นจะเห็น
โอกาสที่จะท�ำให้มูลค่าของกิจการเพิ่มขึ้น

114 คู่มือจัดท�ำแบบแสดงรายการข้อมูล แบบ 56-1 แบบ 69-1

ความเสี่ยงจากบริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ >50%
ณ วันที…...........................................…
่
กลุ่มนาย/ตระกูล
ถือหุ้นในบริษัทจ�ำนวน ……….หุ้น คิดเป็นร้อยละ….........................…
(มากกว่า 50%)
..........ของจ� ำ นวนหุ ้ น ที่ จ� ำ หน่ า ยได้ แ ล้ ว ทั้ ง หมดของบริ ษั ท จึ ง ท� ำ ให้ ก ลุ ่ ม .......................สามารถควบคุ ม มติ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งตั้งกรรมการ หรือการขอมติในเรื่องอื่นที่ต้องใช้เสียง
ส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นเรื่องกฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทก�ำหนดต้องให้ได้รับเสียง 3 ใน 4
ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรายอื่นจึงอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุล
เรื่องที่ผู้ถือหุ้นใหญ่เสนอได้
ความเสี่ยงจากบริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ >25%
ณ วันที………………………………………..…
่ กลุ่มนาย/ตระกูล
ถือหุ้นในบริษัทจ�ำนวน ……….หุ้น คิดเป็นร้อยละ ………………………..…
(มากกว่า 50%)
………ของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จึงท�ำให้กลุ่ม……………….. สามารถควบคุมมติที่ประชุม
ผู ้ ถื อ หุ ้ น ได้ เ กื อ บทั้ ง หมดไม่ ว ่ า จะเป็ น เรื่ อ งการแต่ ง ตั้ ง กรรมการ หรื อ การขอมติ ใ นเรื่ อ งอื่ น ที่ ต ้ อ งใช้ เ สี ย ง
ส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นเรื่องกฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทก�ำหนดต้องให้ได้รับเสียง 3 ใน 4
ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรายอื่นจึงอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุล
เรื่องที่ผู้ถือหุ้นใหญ่เสนอได้
ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการในบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักจากการถือหุ้นไม่ถึงร้อยละ 75
บริษัทไม่มีการประกอบธุรกิจหลักอย่างมีนัยส�ำคัญเป็นของตนเอง (บริษัทมีลักษณะเป็น holding company)
รายได้หลักของบริษัทจึงมาจากบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักซึ่งมี ............ แห่ง โดยบริษัทถือหุ้น
ในบริษัทย่อยดังกล่าวในสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 51 แต่ไม่ถึงร้อยละ 75 แม้จะมีสิทธิในการออกเสียงในที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นเกินกึ่งหนึ่ง แต่บริษัทไม่สามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบทั้งหมด เนื่องจากการท�ำรายการ
บางประเภทจะต้องได้รับเสียงสนับสนุนจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน
การซื้อหรือขายกิจการ เป็นต้น
ความเสี่ยงจากเงื่อนไขสัญญาเงินกู้ที่มีข้อจ�ำกัดในการจ่ายเงินปันผล
ณ วันที่................ บริษัทมีการกู้เงินยืมจากสถาบันการเงิน 1 แห่ง จ�ำนวน .......... ล้านบาท ซึ่งสัญญาเงิน
กู้มีอายุ ............. ปี โดยมีก�ำหนดช�ำระคืนในวันที่ ................... และก�ำหนดเงื่อนไขให้บริษัทต้องจ่ายเงินปันผล
ไม่เกิน 50% ของก�ำไรสุทธิของปีนนั้ ๆ และบริษทั จะไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ หากบริษทั ไม่สามารถด�ำรงอัตราส่วน
ความสามารถในการช�ำระหนี้ (debt service coverage ratio : DSCR) ให้ไม่ต�่ำกว่า ........... เท่า ในปี ...............
บริษัทมี DSCR เป็น ..........เท่า และมีอัตราก�ำไรสุทธิในระดับต�่ำ เนื่องจากมีภาระดอกเบี้ยจ่ายสูง เป็นจ�ำนวน
.............. ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ .............. ของรายได้รวม บริษัทจึงอาจจะไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้
ความเสี่ยงจากการที่บริษัทมีขาดทุนสะสมจ�ำนวนมาก อาจไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ในอนาคตอันใกล้
ในงวดบัญชีปี…………..บริษัทมีผลการด�ำเนินงานขาดทุนสุทธิจ�ำนวน…………ล้านบาท ซึ่งเป็นการด�ำเนิน
งานขาดทุ น สุ ท ธิ ต ่ อ เนื่ อ งเป็ น ปี ที่ … ………..ของบริ ษั ท และมี ผ ลให้ บ ริ ษั ท มี ผ ลการด� ำ เนิ น งานขาดทุ น สะสม
ณ สิน้ ปี………..เป็นจ�ำนวน…………..ล้านบาท ทัง้ นี้ การทีบ่ ริษทั มีขาดทุนสะสมจ�ำนวนมากในช่วง………….ปีทผี่ า่ นมานัน้
เนื่องจากบริษัทมีภาระดอกเบี้ยจ่ายสูงจากการกู้ยืมเงินและขาดทุนจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์จ�ำนวน…………..
ล้านบาท และจ�ำนวน…………..ล้านบาท ตามล�ำดับ ในขณะทีบ่ ริษทั ประสบภาวะการแข่งขันค่อนข้างสูง ท�ำให้ยอดขาย
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ของบริษทั และอัตราส่วนก�ำไรสุทธิลดลงอย่างต่อเนือ่ งจากปี………..จาก…………..เป็น…………..ตามล�ำดับ การทีบ่ ริษทั
มีขาดทุนสะสมจ�ำนวนมากดังกล่าว ท�ำให้บริษัทไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ตามกฎหมาย และ
ผู้ถือหุ้นมีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับเงินปันผลตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่ก�ำหนดไว้อีกประมาณ………..ปี
อย่างไรก็ดี ในขณะนี้บริษัทก�ำลังอยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การตลาด ซึ่งบริษัทคาดว่า
การด�ำเนินการตามแผนดังกล่าวจะสามารถลดภาระหนี้ดังกล่าวได้ และการด�ำเนินการดังกล่าวจะมีผลให้บริษัท
สามารถเริ่มมีก�ำไรสุทธิส�ำหรับผลประกอบการปี………………..และคาดว่าจะสามารถลดการขาดทุนสะสมได้หมด
ภายในปี…………..ซึ่งจะท�ำให้บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ตั้งแต่ผลประกอบการปี………..เป็นต้นไป
ความเสี่ยงจากที่บริษัทมีมติให้เสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพในสัดส่วนที่มีนัยส�ำคัญ (dilution effect)
เมื่อวันที่……………..ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้มีมติให้ออกเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน/หลักทรัพย์แปลงสภาพ
จ�ำนวน……………..โดยเป็นการเสนอขายแบบ ………………………………………………………………………….....………………
(เช่น ให้ผู้ลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง ESOP) (คิดเป็นร้อยละ
ของจ�
ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมด) โดยมีรายละเอียดดังนี้………………..ซึ่งปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท
…………………………………………………......……
ยังมิได้มีมติให้เสนอขาย ทั้งนี้ หากบริษัทเสนอขายหุ้น/หลักทรัพย์แปลงสภาพดังกล่าวทั้งจ�ำนวน จะท�ำให้สิทธิ
ออกเสียงและสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นปัจจุบัน (control dilution) ลดลงร้อยละ…………..ปัจจุบันมีแผน
ที่จะเสนอขายหุ้นจ�ำนวนดังกล่าวให้แก่……………..เพื่อ……………..ในประมาณเดือน………………..
ความเสี่ยงจากการที่ส่วนของผู้ถือหุ้นอาจต�่ำกว่าศูนย์ (ติดลบ) ส่งผลให้หลักทรัพย์ไม่สามารถซื้อขาย
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้
ณ วันที่………………..บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ…………..ล้านบาท และในปีที่ผ่านมา บริษัทมีผลด�ำเนินการ
ขาดทุนจ�ำนวน …………..ล้านบาท ซึ่งหากในปีหน้า บริษัทยังคงมีผลด�ำเนินการขาดทุนจ�ำนวนเท่ากับในปีที่ผ่านมา
อาจท�ำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ ณ วันสิ้นงวดปี ……………….อีก ซึ่งจะส่งผลให้หลักทรัพย์ของบริษัทเข้าข่าย
อาจถูกเพิกถอนจากการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ อย่างไรก็ดี บริษัทอยู่ระหว่างการจัดหามาตรการปรับปรุง
แก้ ไ ขโดย …………………………………………………………………………………......………………………………….....................…
(เช่ น จะจั ด หาผู ้ ล งทุ น รายใหม่ จะเพิ่ ม ทุ น เสนอขายให้ ผู ้ ล งทุ น กลุ ่ ม เฉพาะเจาะจง ด� ำ เนิ น การ
ปรั
บโครงสร้างการบริหารจัดการ เป็นต้น)
…………………………………………………………..
ความเสี่ยงจากการที่หุ้นมี free float น้อยส่งผลให้สภาพคล่องในการซื้อขายน้อย
ณ วั น ที่ ......................หุ ้ น ของบริ ษั ท ส่ ว นใหญ่ จ� ำ นวน ........... หรื อ ร้ อ ยละ......... ถื อ โดยผู ้ ถื อ หุ ้ น
(กลุ่ม strategic partner และไม่ได้รวมหุ้นซื้อคืนตามเกณฑ์ free float) เพียง .............ราย และเป็น
…………………………………………………………................................................................
การถือโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย (ซึ่งถือหุ้นน้อยกว่า ..............หุ้น หรือร้อยละ ............).เพียงจ�ำนวน ............หรือ
ร้อยละ......... จึงท�ำให้มีหุ้นของบริษัทที่ซื้อขายหมุนเวียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (free float) ค่อนข้างน้อย หรือเพียง
ร้อยละ.......... จึงมีผลให้การซื้อขายเปลี่ยนมือของหุ้นในตลาดรองอาจมีไม่มากนัก และผู้ลงทุนทั่วไปไม่สามารถ
เข้าถึงเพื่อการซื้อขายได้ปกติ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นจึงอาจจะมีความเสี่ยงที่จะไม่สามารถขายหุ้นได้ทันทีในราคาที่ต้องการ
หมายเหตุ ในกรณีที่หุ้นของบริษัทจดทะเบียนมีสัดส่วนการกระจายหุ้นให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย (หุ้น free float)
ต�่ำกว่าหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ก�ำหนดเกี่ยวกับเรื่องการกระจายรายย่อย บริษัทควรเปิดเผยถึงความเสี่ยง
ในเรื่องดังกล่าว ซึ่งรวมถึงผลกระทบต่อการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และแนวทางการแก้ไขด้วย
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ภาคผนวก 5
แบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของค่าตอบแทนทีจ่ า่ ยให้แก่ผสู้ อบบัญชีและตัวอย่างการเปิดเผย
ส�ำนักงานได้จดั ท�ำ “แบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของค่าตอบแทนทีจ่ า่ ยให้แก่ผสู้ อบบัญชี” เพือ่ ให้บริษทั
ส่งให้ผู้สอบบัญชียืนยันความถูกต้อง ก่อนน�ำยอดรวมของแต่ละรายการมาเปิดเผย  นอกจากนี้ เพื่อความเข้าใจ
ที่ถูกต้องตรงกัน ส�ำนักงานได้จัดท�ำตัวอย่างการเปิดเผยข้อมูลในเรื่องดังกล่าว เพื่อเป็นแนวทางด้วย  อย่างไรก็ดี
หากบริ ษั ท เห็ น ว่ า มี แ บบหรื อ วิ ธี ก ารอื่ น ที่ เ หมาะสมกว่ า ก็ อ าจปรั บ ใช้ ต ามความเหมาะสมก็ ไ ด้ ทั้ ง นี้ เพื่ อ
ความสะดวกของบริษัทในการให้ผู้สอบบัญชียืนยันความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลที่จะน�ำมาเปิดเผยในหัวข้อนี้
(รายละเอียดตามหนังสือเวียน ที่ จ.(ว) 3 /2548   เรื่อง การแก้ไขประกาศเกี่ยวกับการอนุญาตให้เสนอขาย
หลักทรัพย์และการเปิดเผยข้อมูล ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2548)

แบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี
รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่.................
ค�ำแนะน�ำในการใช้แบบ
ให้บริษัทระบุค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีและค่าบริการอื่น14  ที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายให้ผู้สอบบัญชี
ส�ำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้อง15 กับผู้สอบบัญชีและส�ำนักงาน
สอบบัญชีดังกล่าว ในแบบนี้ก่อนแล้วจึงส่งให้ผู้สอบบัญชียืนยันและรับรองความถูกต้อง
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)
รายการที่

ชื่อบริษัทผู้จ่าย

ชื่อผู้สอบบัญชี

ค่าสอบบัญชี

1

บมจ. ตัวอย่าง

นาย ก

100,000

2

บริษัทย่อย 1

นาย ก

50,000

3

บริษัทย่อย 2

นาย ข

50,000

4

บริษัทย่อย 3

นาย ค

30,000

รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

				
14 ตัวอย่างงานบริการอื่นตามหมายเหตุข้อ 1 ท้ายแบบฟอร์มนี้
15 นิยามบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องพร้อมตัวอย่างตามหมายเหตุข้อ 2 ท้ายแบบฟอร์มนี้

230,000
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ค่าบริการอื่น (non-audit fee)
รายการที่

ชื่อบริษัท
ผู้จ่าย

ประเภทของ
ผูใ้ ห้บริการ
ค่าตอบแทนของงานบริการอื่น
งานบริการอื่น
ส่วนที่จ่ายไปใน
ส่วนที่จะต้อง
(non-audit service)
ระหว่างปีบัญชี
จ่ายในอนาคต

5

บมจ. ตัวอย่าง การตรวจสอบสถานะ
ของกิจการ

ส�ำนักงาน
ABC

100,000

6

บริษัทย่อย 1 การศึกษาความเป็นไป
ได้ของโครงการ

ABC
Advisory
Service
Co., Ltd.

50,000

7

บริษัทย่อย 2 การตรวจสอบการปฏิบัติ นาง ง
ตามสัญญา  

รวมค่าตอบแทนส�ำหรับงานบริการอื่น (non-audit fee)

50,000

200,000
150,000

250,000

ข้อมูลข้างต้น
ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าไม่มีข้อมูลการให้บริการอื่นที่บริษัทและบริษัทย่อย
จ่ายให้ข้าพเจ้า  ส�ำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้า
และส�ำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด ที่ข้าพเจ้าทราบและไม่มีการเปิดเผยไว้ข้างต้นไม่ถูกต้อง
ไม่ครบถ้วน กล่าวคือ...........................................................................................................................
.......................................................................................
เมือ่ ปรับปรุงข้อมูลข้างต้น (ถ้ามี) แล้ว ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้อมูลทัง้ หมดในแบบฟอร์มนีแ้ สดงค่าตอบแทน
สอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายให้ข้าพเจ้า ส�ำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด
และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าและส�ำนักงานสอบบัญชีดังกล่าว ที่ถูกต้องครบถ้วน

ลงชื่อ

ก
(
นาย ก
)
สังกัด
ส�ำนักงาน ABC
ผู้สอบบัญชีของ บมจ.ตัวอย่าง
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หมายเหตุ แนบท้ายแบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี
ข้อ 1 ตัวอย่างงานบริการอื่น (non-audit service)
ก. การตรวจสอบสถานะของกิจการ (Due Diligence)
ข. การวิเคราะห์สถานะเงินสดของกิจการ (Cash monitoring)
ค. การเป็นผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ
ง. การให้บริการยกร่างและเสนอแผนฟื้นฟูกิจการ
จ. การบริหารจัดการทรัพย์สิน (Asset Management)
ฉ. การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study)
ช. การตรวจสอบหรือจัดท�ำข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวกับอนาคต เช่น การสอบทานหรือจัดท�ำ
ประมาณการงบการเงิน
ซ. การตรวจสอบตามวิธีการที่ตกลงร่วมกัน (Engagement to Perform Agree-upon Procedures)
เช่น การตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าหนี้การค้า  ลูกหนี้การค้า   การซื้อสินค้าจากบุคคลหรือกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน ยอดขายและก�ำไรตามส่วนงาน  เป็นต้น
ฌ. การตรวจสอบเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ (Special Purpose Audit Engagement) เช่น
การตรวจสอบงบการเงินที่จัดท�ำขึ้นตามหลักการบัญชีอื่นนอกเหนือจากหลักการบัญชี
ที่รับรองทั่วไป  การตรวจสอบส่วนประกอบของงบการเงิน  การตรวจสอบการปฏิบัติ
ตามสัญญา  การตรวจสอบงบการเงินแบบย่อ  เป็นต้น
ญ. การรับท�ำบัญชี
ฎ. การออกแบบระบบบัญชีและการเงิน
ฏ. การประเมินราคาทรัพย์สิน
ฐ. การประเมินมูลค่าของกิจการ (Valuation)
ฑ. การประเมินค่าสถิติประกันภัย (Actuarial Service)
ฒ. การออกแบบระบบการควบคุมภายใน
ณ. การให้ค�ำปรึกษาหรือให้บริการด้านการตรวจสอบภายใน
ด. การให้บริการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (Management Functions or Human Resource
Services)
ต. การเป็นนายหน้า ตัวแทน การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน และวาณิชธนกิจ
ถ. การให้บริการด้านกฎหมายและภาษี
ท. การเป็นที่ปรึกษาธุรกิจในด้านต่าง ๆ ที่ไม่เกี่ยวกับงานสอบบัญชี
ข้อ 2 นิยามบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและส�ำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด
พร้อมตัวอย่าง
ก. คู่สมรสและบุตรที่ยังต้องพึ่งพิงหรืออยู่ในอุปการะของผู้สอบบัญชี  เช่น บุตรที่อยู่อาศัย
ในบ้านของบิดามารดา  บุตรที่ยังต้องพึ่งพิงเงินได้บางส่วนจากบิดามารดา เป็นต้น
ข. กิจการที่มีอ�ำนาจควบคุมส�ำนักงานสอบบัญชี  กิจการที่ถูกควบคุมโดยส�ำนักงาน
สอบบัญชี  และกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับส�ำนักงานสอบบัญชี
ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม เช่น บริษัทแม่  บริษัทย่อย  บริษัทในเครือ เป็นต้น
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ค.
ง.
จ.
ฉ.

กิจการที่อยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างเป็นสาระส�ำคัญของส�ำนักงานสอบบัญชี  เช่น บริษัทร่วม เป็นต้น
หุ้นส่วนหรือเทียบเท่าของส�ำนักงานสอบบัญชี  
คู่สมรสและบุตรที่ยังต้องพึ่งพิงหรืออยู่ในอุปการะของบุคคลตาม (ง)
กิจการที่ผู้สอบบัญชี บุคคลตาม (ก) (ง) หรือ (จ) มีอ�ำนาจควบคุมหรือมีอิทธิพล
อย่างเป็นสาระส�ำคัญ ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม  เช่น กรณีที่บุคคลตาม
(ก) (ง) หรือ (จ) ไปเปิดกิจการส่วนตัวหรือไปมีหุ้นส่วนในธุรกิจต่าง ๆ เป็นต้น

ทั้งนี้ ในการพิจารณาลักษณะของการควบคุมหรือการมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส�ำคัญที่จะเข้าข่ายเป็นบุคคล
หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและส�ำนักงานสอบบัญชีข้างต้น ให้น�ำนิยามตามมาตรฐานการบัญชีว่าด้วย
เรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันมาใช้บังคับ

ตัวอย่างการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)
บริษัทและบริษัทย่อยจ่าย ค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่
- ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจ�ำนวนเงินรวม
150,000
บาท
- ส�ำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด  บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและส�ำนักงาน
สอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจ�ำนวนเงินรวม
80,000
บาท
2. ค่าบริการอื่น (non-audit fee)
บริษัทและบริษัทย่อยจ่าย ค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ซึ่งได้แก่  การตรวจสอบสถานะของกิจการ
(Due Diligence)  การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study)  และการตรวจสอบ
การปฏิบัติตามสัญญา  ให้แก่
- ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจ�ำนวนเงินรวม
0
บาท และจะต้องจ่าย
ในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจ�ำนวนเงินรวม
     0
บาท
- ส�ำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและส�ำนักงาน
สอบบัญชีดังกล่าว ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจ�ำนวนเงินรวม
150,000
บาท และจะต้องจ่าย
ในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจ�ำนวนเงินรวม
        250,000
บาท

120 คู่มือจัดท�ำแบบแสดงรายการข้อมูล แบบ 56-1 แบบ 69-1

ภาคผนวก 6
ข้อแนะน�ำการเปิดเผยหัวข้อรายการระหว่างกัน
1. รายการระหว่างกัน หมายถึง ธุรกรรมหรือรายการทางธุรกิจ หรือธุรกิจที่คล้ายคลึงหรือแข่งขันกัน หรือ
มีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกันอื่นใดที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัท (บริษัทที่ออก
หลักทรัพย์หรือบริษัทย่อย) กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ตัวอย่างรายการระหว่างกันที่ต้องเปิดเผยรายละเอียด
(1) การซื้อหรือขาย วัตถุดิบ หรือ สินค้า 
(2) การให้หรือรับบริการ เช่น ขนส่งสินค้า 
(3)   การเช่าหรือให้เช่า (รวมการท�ำสัญญาเช่าระยะยาว)  เช่น ที่ดิน ส�ำนักงาน คลังสินค้า
(4)   การซื้อขายสินทรัพย์  หรือการให้สิทธิ์การใช้สินทรัพย์
(5)   การเป็นตัวแทน
(6)   การมีสัญญาการจัดการ
(7)   การจัดหาเงินทุน  การรับหรือให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เช่น กู้ยืมเงิน ค�้ำประกัน
(8)   การให้หรือได้รับข้อมูลจากการวิจัยและพัฒนา
(9)   การให้หรือรับบริการเป็นที่ปรึกษา หรือความช่วยเหลือทางเทคนิค
2. นิยามที่เกี่ยวข้อง
2.1 บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
สรุปนิยามบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวโยงกันได้ดังนี้

(ง) บุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ทางการสมรส หรือ
โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับบุคคลตาม (ก) (ข) หรือ
(ค) ซึ่งได้แก่ บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง บุตร หรือคู่สมรส
ของบุตร
(จ) นิติบุคคลใด ๆ ที่บุคคลตาม (ก) (ข) หรือ (ค)
ถือหุ้น หรือมีอ�ำนาจควบคุมหรือมีส่วนได้เสียอื่นใด
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมอย่างมีนัยส�ำคัญ

(ค) ผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

(ค) ผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

(ซ) บุคคลที่โดยพฤติการณ์บ่งชี้ได้ว่า เป็นผู้ท�ำการแทน
หรืออยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลตาม (ก)–(ซ) ตัดสินใจ
การก�ำหนดนโยบาย การจัดการ หรือการด�ำเนินงาน
อย่างมีนัยส�ำคัญ หรือบุคคลอื่นที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ
เห็นว่ามีพฤติการณ์ในท�ำนองเดียวกัน

(ฉ) ญาติสนิทของ (ก)-(ง)
     ญาติสนิท ได้แก่ บุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต
หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ดังนี้ บิดา มารดา 
คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร
(ช) นิตบิ คุ คลใด ๆ ทีม่ ผี ถู้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุมเป็น  
     - บุคคลตาม (ก)-(ง)  
     - ผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลตาม (ก)-(ง)

(ง) บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ�ำนาจ
ควบคุมของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
(จ) ผู้ที่เกี่ยวข้องของ (ก)-(ง)

(ข) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

(จ) บุคคลใดที่กระท�ำด้วยความเข้าใจหรือตกลงว่า หาก
บริษัทท�ำธุรกรรมที่ให้ประโยชน์ทางการเงินแก่บุคคล
ดังกล่าว บุคคลดังต่อไปนี้ จะได้ประโยชน์ทางการเงิน
ด้วย ทั้งนี้ เฉพาะการท�ำธุรกรรมดังกล่าว บุคคลดังกล่าว
ได้แก่
   (1) กรรมการหรือผู้บริหาร
   (2) บุคคลที่มีอ�ำนาจควบคุมกิจการบริษัท และ
กรรมการของนิติบุคคล ที่มีอ�ำนาจควบคุมกิจการบริษัท

(ง) นิติบุคคลที่บุคคลตาม (ข) หรือ (ค) มีอ�ำนาจควบคุม
กิจการ

(ค) คู่สมรส บุตรหรือบุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ของกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลตาม (ข)

(ข) บุคคลที่มอี �ำนาจควบคุมกิจการบริษัท และในกรณี
บุคคลนั้นเป็นนิติบุคคลให้หมายรวมถึงกรรมการของ
นิติบุคคลนั้นด้วย

ใช้ประกอบการพิจารณาการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน1
พรบ.หลักทรัพย์ฯ มาตรา 89/1
(ก) กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
(ก) กรรมการหรือผู้บริหาร

บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

(ข) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

(ก) กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

ใช้ในการเปิดเผยรายการระหว่างกันในแบบ 56-1

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

เปรียบเทียบนิยามบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
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หมายเหตุ

1

อ�ำนาจควบคุมกิจการ หมายความว่า
(1) การถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในนิติบุคคลหนึ่งเกินกว่า
ร้อยละ 50 ของจ�ำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น
(2) การมีอ�ำนาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลหนึ่ง ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม
หรือไม่ว่าเพราะเหตุอื่นใด
(3) การมีอ�ำนาจควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ
ตั้งแต่กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม

หมายเหตุ
- อ�ำนาจควบคุมกิจการ หมายความว่า
(1) การถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในนิติบุคคลหนึ่งเกินกว่า
ร้อยละ 50 ของจ�ำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
นิติบุคคลนั้น
(2) การมีอ�ำนาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลหนึ่ง ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม
หรือไม่ว่าเพราะเหตุอื่นใด
(3) การมีอ�ำนาจควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอน
กรรมการตั้งแต่กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด ไม่ว่าโดยตรง
หรือโดยอ้อม
- บุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตามที่ก�ำหนดใน พรบ.
หลักทรัพย์ฯ หมายถึง  บุคคลตาม (ข) ถึง (ง)  

(3) คู่สมรส บุตร หรือบุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะของบุคคลตาม (1)-(3)

ใช้ประกอบการพิจารณาการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน1
พรบ.หลักทรัพย์ฯ มาตรา 89/1

บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

   ได้แก่ ประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการ
ก�ำกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546  
(รวมเรียก “ประกาศ ที่ ทจ. 21/2551”) ทั้งนี้ ประกาศ ที่ ทจ. 21/2551 ก�ำหนดนิยามรายการที่เกี่ยวโยงกันให้หมายถึง รายการระหว่างบริษัท
ที่ออกหลักทรัพย์หรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

ใช้ในการเปิดเผยรายการระหว่างกันในแบบ 56-1

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

122 คู่มือจัดท�ำแบบแสดงรายการข้อมูล แบบ 56-1 แบบ 69-1
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2.2 ผู้บริหาร หมายถึง ผู้จัดการ หรือผู้ด�ำรงต�ำแหน่งระดับบริหารสี่รายแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา
ผูซ้ งึ่ ด�ำรงต�ำแหน่งเทียบเท่ากับผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งระดับบริหารรายทีส่ ที่ กุ ราย และให้หมายความรวมถึง ผูด้ ำ� รงต�ำแหน่ง
ระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า
ตัวอย่างของการพิจารณาผู้บริหารตามนิยามข้างต้น
ผู้จัดการ (MD/CEO)
ผู้บริหาร 1

ผู้บริหาร 2

ผู้บริหาร 3

ผู้บริหาร 4

+

ผู้บริหาร 5

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

CFO
ผูจ้ ดั การฝ่ายการเงิน

2.3 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หมายถึง ผู้ถือหุ้นในผู้ออกหลักทรัพย์เกินกว่าร้อยละสิบของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมดของผู้ออกหลักทรัพย์ การถือหุ้นดังกล่าวให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
ตัวอย่างการนับรวมการถือหุ้น
นาย A + คู่สมรส + บุตรไม่บรรลุนิติภาวะ
> 30%

x%

นิติบุคคลอื่น
y%

บริษัท
หาก x% + y% > 10% นาย A จะเข้าข่ายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

2.4 ผู้ที่เกี่ยวข้อง หมายถึง   บุคคลหรือห้างหุ้นส่วนที่มีความสัมพันธ์กับบุคคลใดในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
ดังนี้
(ก) คู่สมรสของบุคคลดังกล่าว
(ข) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว
(ค) ห้างหุ้นส่วนสามัญซึ่งบุคคลดังกล่าวหรือบุคคลตาม (ก) หรือ (ข) เป็นหุ้นส่วน
(ง) ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัดที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลตาม (ก) หรือ (ข) เป็นหุ้นส่วนจ�ำพวกไม่จ�ำกัด
ความรั บ ผิ ด หรื อ เป็ น หุ ้ น ส่ ว นจ� ำ พวกจ� ำ กั ด ความรั บ ผิ ด ที่ มี หุ ้ น รวมกั น เกิ น กว่ า ร้ อ ยละสามสิ บ ของหุ ้ น ทั้ ง หมด
ของห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด
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(จ) บริษัทจ�ำกัดหรือบริษัทมหาชนจ�ำกัดที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลตาม (ก) หรือ (ข) หรือห้างหุ้นส่วน
ตาม (ค) หรือ (ง) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสามสิบของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น หรือ
(ฉ) บริษัทจ�ำกัดหรือบริษัทมหาชนจ�ำกัดที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลตาม (ก) หรือ (ข) หรือห้างหุ้น
ส่วนตาม (ค) หรือ (ง) หรือบริษัทตาม (จ) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสามสิบของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดของบริษัทนั้น
(ช) นิติบุคคลที่บุคคลดังกล่าวสามารถมีอ�ำนาจในการจัดการในฐานะเป็นผู้แทนของนิติบุคคล
2.5 ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หมายถึง ผู้ถือหุ้นหรือบุคคลอื่นซึ่งโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการก�ำหนดนโยบาย
การจัดการ หรือการด�ำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยส�ำคัญ ไม่ว่าอิทธิพลดังกล่าวจะสืบเนื่องจากการเป็นผู้ถือหุ้น
หรือได้รับมอบอ�ำนาจตามสัญญา หรือการอื่นใดก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือบุคคลที่เข้าลักษณะข้อใดข้อหนึ่งดังนี้
(ก) บุคคลที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้าของจ�ำนวนหุ้น
ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท
  
(ข) บุคคลที่ตามพฤติการณ์สามารถควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการของบริษัทนั้นได้
(ค) บุคคลที่ตามพฤติการณ์สามารถควบคุมผู้ซึ่งรับผิดชอบในการก�ำหนดนโยบาย การจัดการหรือ
การด�ำเนินงานของบริษทั ให้ปฏิบตั ติ ามค�ำสัง่ ของตนในการก�ำหนดนโยบาย การจัดการหรือการด�ำเนินงานของบริษทั
(ง) บุคคลทีต่ ามพฤติการณ์มกี ารด�ำเนินงานในบริษทั หรือมีความรับผิดชอบในการด�ำเนินงานของบริษทั
เยี่ยงกรรมการหรือผู้บริหาร รวมทั้งบุคคลที่มีต�ำแหน่งซึ่งมีอ�ำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับบุคคลดังกล่าวของบริษัทนั้น
3. ตัวอย่างลักษณะความสัมพันธ์ที่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในรายการระหว่างกัน
กรณีที่ 1 ผู้มีอ�ำนาจควบคุมที่มีสิทธิออกเสียงทั้งทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่า 25% ของจ�ำนวนหุ้น
ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท
ผู้มีอ�ำนาจควบคุม
x%

> 30%

นิติบุคคลอื่น
z%

บริษัทจดทะเบียน
49% เเต่มีอ�ำนาจควบคุม

บ. ย่อย 1

51%

บ. ย่อย 2

โดยผลรวมของ X% + Z% มากกว่า 25%
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กรณีที่ 2 ผู้มีอ�ำนาจควบคุม กรณีเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลอย่างมีสาระส�ำคัญเนื่องจากมีอ�ำนาจออกเสียง
ในบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม (ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ของบุคคล
ในเชิงบริหารไม่ว่าอยู่ในต�ำแหน่งทางบริหารหรือไม่ แต่มีอ�ำนาจในการสั่งการ โดยอาจรวมถึงการมีสัญญา
การจัดการ) โดยรวมถึงสมาชิกในครอบครัว (เช่น บิดา มารดา คู่สมรส บุตร บุตรบุญธรรม หรือคู่สมรสของบุตร)
และ nominee ด้วย โดยมีตัวอย่างเช่น
ผู้มีอ�ำนาจควบคุม A
ไม่มีต�ำแหน่งทางการบริหาร
แต่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ในนโยบายต่างๆ ของบริษัท

ผู้มีอ�ำนาจควบคุม B
ถือหุ้น 30%
ไม่มีต�ำแหน่งทางการบริหาร
แต่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ในนโยบาย ของบริษัท

ผู้มีอ�ำนาจควบคุม C
ไม่ได้ถือหุ้น
และไม่มีต�ำแหน่งทางการบริหาร
แต่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ โดย
ผ่านทางผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

บริษัทจดทะเบียน
หรือ

บ. ใหญ่ที่สุด

MD คือ นาย A

บ. ใหญ่

MD คือ นาย B

บริษัท
กรณีที่ 3 นิติบุคคลใด ๆ ที่ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�ำนาจควบคุม ถือหุ้น หรือมีอ�ำนาจ
ควบคุมหรือมีส่วนได้เสียอื่นใด ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมอย่างมีนัยส�ำคัญ
บ. ใหญ่
บริษัทจดทะเบียน

นาย A (MD)

เป็นเจ้าของ

นาง B (กรรมการ) สามีเป็นเจ้าของ

บ. นาดี
บ. ข้าวเจ้า
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กรณีที่ 4 กิจการทีม่ เี จ้าของเป็นกรรมการหรือผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั จดทะเบียนหรือบริษทั ทีอ่ อกหลักทรัพย์

บริษัทจดทะเบียน

นาย C (MD)

เป็นเจ้าของ

บ. ตะวัน

นาย D (ผู้ถือหุ้นรายใหญ่)

เป็นเจ้าของ

บ. จันทรา

กรณีที่ 5 กิจการที่มีผู้บริหารส�ำคัญเป็นคนเดียวกันกับบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
บริษัทจดทะเบียน

นาย E (MD)

มีนาย E เป็น MD ใน
บ. เก่งกล้า

4. มาตรการคุ้มครองผู้ลงทุน
กรณีมีรายการระหว่างกัน อย่างต่อเนื่อง บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ควรมีมาตรการคุ้มครอง
ผู้ลงทุนเพื่อป้องกันมิให้มีการถ่ายเทผลประโยชน์หรือป้องกันผู้มีส่วนได้เสียมิให้ได้รับประโยชน์ทางการเงินอื่น
นอกจากประโยชน์ท่ีพึงได้ตามปกติ โดยมาตรการดังกล่าวต้องสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง ทั้งนี้ แนวทาง
การด�ำเนินการที่จะถือว่าสามารถป้องกันการถ่ายเทผลประโยชน์ เช่น
(1) การท�ำสัญญา เพื่อก�ำหนดผลตอบแทนของแต่ละฝ่ายให้ชัดเจน โดยสัญญาดังกล่าวควรมีลักษณะดังนี้
		 - เป็นสัญญาระยะยาวไม่น้อยกว่า 3 ปี ถ้าอายุสั้นกว่านี้ต้องก�ำหนดวิธีการต่อสัญญาอย่างชัดเจนและ
ยุติธรรม มีเงื่อนไขที่ไม่แตกต่างกับการท�ำกับบุคคลภายนอก
		 - มี ก ารก� ำ หนดผลตอบแทนระหว่ า งกั น เป็ น จ� ำ นวนที่ แ น่ น อน หรื อ สามารถอ้ า งอิ ง กั บ ราคาตลาด
(benchmark) ได้ โดยผู้สอบบัญชีต้องสามารถตรวจสอบและเปิดเผยรายการดังกล่าวได้ในภายหลังด้วย
		 - มีการก�ำหนดผลตอบแทนหรือเงื่อนไขอื่น ๆ ที่ชัดเจนและเป็นธรรมแก่บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทที่
ออกหลักทรัพย์
		 ทั้งนี้ ให้ระบุสาระส�ำคัญดังกล่าวในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปีด้วย
(2) การรับรองโดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย มีข้อก�ำหนดที่ชัดเจนให้กรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสียหรือ
มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ ผลประโยชน์ ดั ง กล่ า วเป็ น ผู ้ ด� ำ เนิ น การและตั ด สิ น ใจเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งรายการระหว่ า งกั น
โดยกรรมการจะต้องรับรองในแบบ 56-1 และเปิดเผย ชื่อ ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ ชนิดและมูลค่า
ของรายการดังกล่าว พร้อมทั้งความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผลของการท�ำรายการ และความเห็นของกรรมการ
อิสระที่แตกต่าง (ถ้ามี) ในแบบ 56-1
(3) การรับรองโดยผู้เชี่ยวชาญที่เป็นบุคคลที่ 3 ที่เป็นอิสระ กรณีที่กรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสียไม่มีความ
ช�ำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น เนื่องจากการพิจารณารายการดังกล่าวต้องใช้ความรู้
หรือความเชี่ยวชาญพิเศษ บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ต้องจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ความช�ำนาญ
พิเศษ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการระหว่างกันนั้น เพื่อน�ำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของ
คณะกรรมการหรือผู้ที่ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้ บุคคลที่ 3 ดังกล่าวต้องเป็นอิสระจากบริษัทจดทะเบียนหรือ
บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีคุณสมบัติและหน้าที่ดังต่อไปนี้
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		 - ผู้สอบบัญชี หมายถึง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่ได้รับความเห็นชอบจากส�ำนักงาน
มีหน้าที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องทางด้านบัญชี
		 - ผู ้ ป ระเมิ น ราคาทรั พ ย์ สิ น เป็ น ผู ้ ใ ห้ ค วามเห็ น เกี่ ย วกั บ ราคาที่ เ หมาะสมของทรั พ ย์ สิ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
โดยมีหลักเกณฑ์การประเมินราคาทรัพย์สินตามข้อ 5 เเละประกาศ ข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้อง
		 - วิศวกรอิสระ ในกรณีที่รายการระหว่างกันเกี่ยวข้องกับเรื่องการก่อสร้างหรืองานด้านวิศวกรรม
ผูท้ ใี่ ห้ความเห็นเกีย่ วกับความเหมาะสมของรายการนัน้ ต้องเป็นวิศวกรทีม่ คี วามเชีย่ วชาญในสาขาวิชาด้านวิศวกรรม
ที่เกี่ยวกับรายการระหว่างกันนั้น และจะต้องเป็นผู้ที่มีจรรยาบรรณซึ่งไม่เคยมีประวัติการกระท�ำผิดทางกฎหมาย
ในเรื่องเกี่ยวกับวิชาชีพทางวิศวกรรม
		 - ส�ำนักงานกฎหมาย ในกรณีที่รายการระหว่างกันมีประเด็นเกี่ยวข้องกับด้านกฎหมาย ผู้ที่ให้ความเห็น
หรือตรวจสอบสัญญาต้องเป็นส�ำนักงานกฎหมายที่เชื่อถือได้ ซึ่งไม่เคยมีประวัติการให้ความเห็นต่อประชาชนโดย
ขาดความรับผิดชอบหรือความรอบคอบ
			 ทั้งนี้ จะต้องเปิดเผยความเห็นของบุคคลที่ 3 ดังกล่าวไว้ในแบบ 56-1 ด้วย
5. การประเมินราคาทรัพย์สิน
การประเมินราคาทรัพย์สนิ ทีแ่ สดงไว้ในแบบ 56-1 ให้ประเมินราคาโดยบุคคลที่ 3 ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารดังนี้
		 (1) ในกรณีที่ทรัพย์สินที่แสดงราคาประเมินที่ดิน อาคาร สิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักรหรือสัญญาเช่า
ระยะยาว ต้องประเมินราคาโดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สินที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่ได้รับความเห็นชอบจากส�ำนักงาน
และให้ใช้แนวทางการประเมินตามที่ก�ำหนดไว้ในเอกสารแนบ 4 ด้วย
		 (2) ในกรณีทรัพย์สินที่แสดงราคาประเมินเป็นหลักทรัพย์ ต้องประเมินราคาโดยที่ปรึกษาทางการเงิน
ที่ได้รับการเห็นชอบจากส�ำนักงาน
		 (3) ในกรณีทรัพย์สินที่แสดงราคาประเมินเป็นเครื่องจักรที่มีลักษณะเฉพาะ สัมปทานส�ำหรับทรัพยากร
ธรรมชาติที่มีการหมดเปลือง หรือทรัพย์สินอื่นที่ไม่เข้าลักษณะตาม (1) และ (2) ต้องประเมินโดยหน่วยงานราชการ
หรือผู้ช�ำนาญการในด้านนั้นที่เป็นอิสระ
		 ทัง้ นี้ บริษทั อาจแสดงราคาอ้างอิงจากแหล่งอืน่ หรือเหตุผลของการก�ำหนดราคาดังกล่าวสามารถแสดงได้วา่
ราคาของทรัพย์สินเป็นธรรมและเหมาะสมแทนการประเมินราคาข้างต้นได้
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6. ตัวอย่างการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน
(1) ตัวอย่างการขายสินค้าและบริการที่มีรายการคล้ายคลึงกัน
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะรายการและลักษณะความสัมพันธ์

บริษัท ศรีสุข จ�ำกัด เป็นบริษัท
ของนายมั่งมี ซึ่งเป็นกรรมการ
ผู้จัดการของบริษัท ใหญ่ จ�ำกัด
โดยนายมั่งมี ภรรยาและบุตร
ซึง่ ได้แก่.......ถือหุน้ ในบริษทั ศรีสขุ ฯ
รวมร้อยละ.........

บริษัทขายสินค้าให้บริษัทศรีสุขฯ มูลค่า
ลูกหนี้ค้างช�ำระต้นงวด
ลูกหนี้ค้างช�ำระปลายงวด
ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัทถูกควบคุมโดย บริษัท ใหญ่ จ�ำกัด ซึ่งถือหุ้น
ในบริษัทร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกช�ำระ
แล้ว โดยบริษัทที่มีอ�ำนาจสูงสุดที่ควบคุมบริษัทในกลุ่ม
ทั้งหมด คือ บริษัท ใหญ่ที่สุด จ�ำกัด ซึ่งมีรายชื่อ
ผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ที่สุดฯ ดังนี้ .........................
(ระบุรายชื่อ
ผู้ถือหุ้นใหญ่หรืออาจแสดงเป็นหมายเหตุท้ายตารางก็ได้)
........................................................................................
บริษัท เจริญ จ�ำกัด เป็นบริษัทของ บริษัทขายสินค้าให้บริษัทเจริญฯ มูลค่า
นายโชค ซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการ ลูกหนี้ค้างช�ำระต้นงวด
ของบริษัท โดยนายโชคถือหุ้นใน ลูกหนี้ค้างช�ำระปลายงวด
บริษัทร้อยละ ....และถือหุ้น
ในบริษัทเจริญฯ ร้อยละ ....

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

xx
xx
xx

xx
xx
xx

บริษัท ใหญ่ จ�ำกัด

บริษัทใช้บริการที่ปรึกษาทางกฎหมายจาก
บริษัท ใหญ่ จ�ำกัด

xx

xx

บริษัท ใหญ่ที่สุด จ�ำกัด

บริษัทใช้บริการที่ปรึกษาจากบริษัท ใหญ่ที่สุด จ�ำกัด

xx

xx

บริษัท พี่น้อง จ�ำกัด

บริษัทซื้อสินค้าประเภท......จากบริษัท พี่น้อง จ�ำกัด
โดยบริษัท พี่น้อง จ�ำกัด เป็นบริษัทย่อยของ บริษัท
ใหญ่ จ�ำกัด จึงถือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
เนื่องจากถูกควบคุมโดยบริษัท ใหญ่ จ�ำกัด เช่นเดียวกัน

xx

xx

นโยบายการก�ำหนดราคาและเงื่อนไขระหว่างกัน
- บริษัทขายสินค้าให้บริษัท ศรีสุข จ�ำกัด โดยมีราคาและเงื่อนไขที่เป็นปกติเช่นเดียวกับที่ขายให้กับกิจการอื่น
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และเป็นไปตามราคาตลาด
- บริษัทขายสินค้าให้บริษัท เจริญ จ�ำกัด ภายใต้ข้อตกลงระยะยาว ซึ่งท�ำให้ บริษัท เจริญ จ�ำกัดสามารถ
ซื้อสินค้าได้ในราคาที่ต�่ำกว่าราคาขายตามปกติโดยเฉลี่ยประมาณร้อยละ 5 ของราคาขายปกติ
- รายการซื้อสินค้าและรับบริการข้างต้นเป็นไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ และเป็นไปตามราคาตลาด
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ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท..............................
(ระบุ)
(2) ตัวอย่างการขายสินค้าและบริการทั่วไป
ชื่อและลักษณะ
ความสัมพันธ์
บริษัท A (มีนาย ก
ซึ่งถือหุ้นในบริษัท
จดทะเบียน 15%
และถือหุ้นในบริษัท A
51%)

ลักษณะรายการ
บริษัทจดทะเบียน
ว่าจ้างให้บริษัท A
ขนส่งสินค้าให้

มูลค่ารายการ
ความจ�ำเป็นและสมเหตุสมผล
(ล้านบาท)
xx.xx
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า
เนื่องจากบริษัท A (ระบุ
เหตุผล เช่น
...........................
มีความเชีย่ วชาญ ให้บริการได้ตรงต่อเวลา
..............................................................
และมีความสะดวกในการใช้บริการได้
...........................................................
รวดเร็ว ในกรณีที่ต้องการความเร่งด่วน)
..............................................................
โดยราคาและเงื่อนไขที่บริษัทว่าจ้าง
บริษัท A ............................................
(ระบุราคาและเงื่อนไข เช่น
ไม่
แตกต่างจากการว่าจ้างผู้ให้บริการ
........................................................
รายอื
่น/ เป็นราคาตลาดเสมือน
.................................................
ท�.................................................
ำรายการกับผูใ้ ห้บริการรายอืน่ )
นอกจากนี้ บริษทั ไม่ได้เป็นลูกค้ารายเดียว
ของบริษัท A โดยบริษัท A ยังได้ให้
บริการแก่ลูกค้ารายอื่น ๆ ด้วย
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(3) ตัวอย่างเงินกู้ยืมจากบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ชื่อและลักษณะ
ความสัมพันธ์
นาย...........เป็น
กรรมการ และ
ถือหุ้นในบริษัท
ร้อยละ.....

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ
(ล้านบาท)

บริษัทจดทะเบียน เงินกู้ยืม
กูย้ มื เงินจากกรรมการ ยอดยกมาต้นงวด		
บริษัท
เงินกู้ยืมที่จ่ายคืนในระหว่างงวด
กู้ยืมเพิ่มในระหว่างปี
ยอดคงค้างยกไปปลายงวด
ดอกเบี้ยจ่าย
ยอดยกมาต้นงวด		
ดอกเบี้ยจ่ายในระหว่างงวด
จ่ายช�ำระในระหว่างปี
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด

ความจ�ำเป็นและ
สมเหตุสมผล
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx

บริษัทกู้ยืมเงินเพื่อใช้
(ระบุ
วัตถุประสงค์
............................
การใช้
เงิน)
.................
โดยเงินกู้ยืมดังกล่าวมี
ก�ำหนดช�ำระคืนในวันที่
.........../ไม่มีก�ำหนดวันที่
ต้องจ่ายช�ำระคืนแน่นอน
มีอัตราดอกเบี้ย X%
ซึ่งต�่ำกว่าต้นทุนเงินกู้ยืม
จากสถาบันการเงินของ
บริษัทในปัจจุบัน /ไม่มีการ
คิดอัตราดอกเบี้ย

(4) ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
		 นาย ....... ซึ่งเป็นกรรมการบริษัท ได้ค�้ำประกันเงินกู้ยืมที่บริษัทจดทะเบียนกู้ยืมมาจากธนาคารแห่งหนึ่ง
ในจ�ำนวนรวมทั้งสิ้น xx ล้านบาท (ในปี 25x2 จ�ำนวน xx ล้านบาท) ซึ่งจะครบก�ำหนดช�ำระคืน ในปี 25xx
โดยนาย ........ได้ค�้ำประกันโดยไม่ได้คิดค่าธรรมเนียม
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ภาคผนวก 7
ข้อแนะน�ำในการเปิดเผยข้อมูลในหัวข้อ MD&A
โดยที่ MD&A เป็นข้อมูลที่ส�ำคัญและเป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน นอกเหนือจากข้อมูลที่ปรากฏในงบการเงิน  
ส�ำนักงานจึงนโยบายให้ความส�ำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลในหัวข้อดังกล่าว และได้จัดท�ำข้อแนะน�ำในการเปิดเผย
ในหัวข้อ MD&A ดังต่อไปนี้
1. การวิเคราะห์ผ่านมุมมองของผู้บริหาร : ควรวิเคราะห์ให้เห็นภาพการด�ำเนินธุรกิจ ในมุมมองของ
ผูบ้ ริหารผ่านตัวเลขจากงบการเงิน (มิใช่เพียงการวิเคราะห์งบการเงิน)  โดยอธิบายเชือ่ มโยงตัวเลขทางการเงินทีส่ ำ� คัญ
กั บ ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ การด� ำ เนิ น งานของบริ ษั ท ไม่ ว ่ า จะเป็ น ปั จ จั ย ภายนอก เช่ น ภาวะเศรษฐกิ จ
สภาพอุตสาหกรรม และปัจจัยภายใน เช่น นโยบาย กลยุทธ์ และการบริหารงานของบริษัท รวมทั้งปัจจัยอื่น ๆ
เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถเข้าใจและวิเคราะห์ทิศทางการด�ำเนินงานของบริษัทในอนาคตได้
2. วิเคราะห์เทียบกับตัวชีว้ ดั : แสดงความสามารถในการด�ำเนินงาน ฐานะการเงิน รวมทัง้ การเปลีย่ นแปลง
ที่ส�ำคัญ โดยวิเคราะห์อ้างอิงกับตัวชี้วัด (benchmark) ที่เหมาะสม เช่น ข้อมูลในอดีต ข้อมูลการประมาณการ
ข้อมูลอุตสาหกรรมที่มีอยู่ หรือข้อมูลอื่น ๆ  ทั้งนี้ การเลือก benchmark เพื่ออธิบายอย่างเหมาะสม จะช่วยให้
ผู้ลงทุนสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง
3. วิธีการอธิบาย ควรท�ำให้สามารถเข้าใจได้ง่าย โดยสามารถใช้รูปแบบการน�ำเสนอได้ตามความเหมาะสม
เช่น มีการจัดแบ่งการวิเคราะห์เป็นหัวข้อย่อยที่เหมาะสม (เช่น (ก) มีภาพรวม และแยกตามสายผลิตภัณฑ์
หลัก หรือ (ข) แยกอธิบายตามประเด็นส�ำคัญ เช่น ความสามารถในการท�ำก�ำไรในภาพรวมและของแต่ละสาย
ผลิตภัณฑ์หลัก ความเพียงพอของสภาพคล่องและความสามารถในการช�ำระหนี้ การจัดหาและจัดการเงินทุน เป็นต้น)
โดยอาจใช้ ตารางย่อย แผนภาพ หรือกราฟ ประกอบการอธิบายได้
4. ประเด็นที่อธิบาย ต้องเป็นเรื่องที่มีนัยส�ำคัญ ทั้งด้านบวก และด้านลบ หากเป็นปัจจัยบวกแต่มิได้เกิด
ขึ้นเป็นประจ�ำ ( non-recurring items) ควรอธิบายให้ทราบสาเหตุ   หรือหากเป็นปัจจัยที่มีผลกระทบในด้านลบ
ควรอธิบายแนวทางแก้ไข รวมทั้งการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทประกอบด้วย
5. ควรอธิบายปัจจัยส�ำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อการด�ำเนินงานของบริษัทในอนาคต (forward looking)
ประกอบด้วย
6. ใช้แบบสอบทานข้อมูลที่เปิดเผยใน MD&A ส�ำหรับแบบ 56-1 (ภาคผนวก 8) เป็นเครื่องมือเพื่อช่วย
ในการสอบทานความครบถ้วนของการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท  
นอกจากนี้  MD&A เป็นข้อมูลประกอบและข้อมูลเสริมเพิ่มเติมของงบการเงิน ผู้บริหารจึงควรให้ MD&A
มีข้อมูลที่ครบถ้วน เพียงพอ และชัดเจน ซึ่งจะสามารถใช้เป็นช่องทางในการสื่อสารให้ผู้ถือหลักทรัพย์เข้าใจ
เกี่ ย วกั บ การด� ำ เนิ น งานของบริ ษั ท ในปี ที่ ผ ่ า นมา  ซึ่ ง รวมถึ ง เหตุ ก ารณ์ ส� ำ คั ญ ที่ บ ริ ษั ท ได้ ป ระสบในระหว่ า งปี
การปฏิ บั ติ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามเป้ า หมายการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ    และปั จ จั ย หรื อ เหตุ ก ารณ์ ส� ำ คั ญ ที่ จ ะมี ผ ลกระทบต่ อ
การด�ำเนินงานในอนาคต  
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การเปิดเผยการวิเคราะห์และค�ำอธิบายของฝ่ายจัดการ (“MD&A”)
1. ส่วนประกอบของ MD&A
ให้เปิดเผยข้อมูล MD&A 2 ส่วน ดังนี้
(1) การวิเคราะห์การด�ำเนินงานที่ผ่านมา โดยวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินในช่วงปีที่ผ่านมา และ/หรือ
ข้อมูลทางการเงินในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาในกรณีที่ข้อมูลปีที่ผ่านมาไม่สามารถหรือเพียงพอที่จะอธิบายการด�ำเนินงาน
ที่ผ่านมาได้อย่างมีนัยส�ำคัญ
(2) การอธิบายปัจจัยหรือเหตุการณ์ทอี่ าจมีผลกระทบต่อฐานะการเงิน ผลการด�ำเนินงานหรือกระแสเงินสด
ในอนาคต (forward looking)
บริษัทควรวิเคราะห์และอธิบายข้อมูลทั้งสองส่วน เพื่อให้ข้อมูล MD&A สมบูรณ์และเป็นประโยชน์
2. ข้อมูลที่เปิดเผย
2.1 ผู้บริหารของบริษัทควรวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินและอัตราส่วนทางการเงิน โดยอธิบายความสัมพันธ์
และความเชื่อมโยงกับนโยบาย กลยุทธ์ หรือการเลือกตัดสินใจทางธุรกิจ ปัจจัยหรือเหตุการณ์ส�ำคัญที่เกิดขึ้น
หรือเปลี่ยนแปลง ที่เป็นสาเหตุหรือกระทบต่อการด�ำเนินงาน ฐานะการเงินผลการด�ำเนินงาน และกระแสเงินสด
ของบริษทั /กลุม่ บริษทั ไม่วา่ จะเป็นเชิงบวก หรือเชิงลบ โดยไม่เป็นเพียงการค�ำนวณตัวเลขหรืออัตราการเปลีย่ นแปลง
ของแต่ละรายการของงบการเงิน และให้อธิบายอัตราส่วนเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดส�ำคัญ
		
นอกจากนี้ ในการวิเคราะห์และเปิดเผย MD&A ควรอธิบายแยกตามแต่ละกลุ่มธุรกิจ/สายผลิตภัณฑ์
โดยรวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส�ำคัญต่อบริษัท/กลุ่มบริษัทและกลุ่มธุรกิจ/สายผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ บริษัทสามารถ
รวมกลุ่มการอธิบายเรื่องที่มีความสัมพันธ์กันในหัวข้อเดียวกันได้ และสลับหัวข้อให้เหมาะสมตามประเภทธุรกิจ
และอุตสาหกรรมเพื่อให้ข้อมูลกระชับและท�ำความเข้าใจได้ง่าย โดยใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์จากงบการเงินรวม
(ถ้ามี)
2.2 การวิเคราะห์ให้มีสาระส�ำคัญอย่างน้อยในเรื่องดังต่อไปนี้
(1) ภาพรวมของการด�ำเนินธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส�ำคัญ (Overview)
			 ให้อธิบายเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับภาพรวมการด�ำเนินธุรกิจหรือการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส�ำคัญ
ในปีที่ผ่านมา และปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่จะมีผลกระทบต่อเนื่องไปในอนาคต ต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท
และบริษัทย่อย กลุ่มธุรกิจ หรือสายผลิตภัณฑ์ของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ลงทุนเข้าใจภาพรวมการด�ำเนินงาน
ของบริษัท/กลุ่มบริษัทก่อนที่จะวิเคราะห์ในรายละเอียดส่วนอื่น ๆ ต่อไป
			 ในการวิเคราะห์ดังกล่าวให้ค�ำนึงถึงทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่ส�ำคัญในด้านต่าง ๆ
โดยควรอธิบายให้เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์และการด�ำเนินการของบริษัท และควรรวมถึงการวิเคราะห์ การเลือก
ใช้นโยบายการบัญชีที่มีนัยส�ำคัญ (Critical Accounting Estimates) หรือการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ดังกล่าว เช่น วิธีการที่ใช้ประมาณการ สมมติฐานส�ำคัญ (ถ้ามี) และปัจจัยที่จะกระทบต่อสมมติฐานดังกล่าวด้วย
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ตัวอย่างการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกที่ส�ำคัญ
(1) การเพิ่ม/ลดสินค้าและบริการ เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การขยายธุรกิจทั้งแนวนอน และแนวตั้ง
การยกเลิกผลิตภัณฑ์หรือธุรกิจบางส่วน ทีม่ ผี ลต่อความสามารถในการแข่งขันของบริษทั โดยวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ
กับคู่แข่ง การวิจัยและพัฒนารูปแบบและคุณภาพสินค้า
(2) การรวมธุรกิจ/กิจการ การยกเลิก/หยุดการด�ำเนินธุรกิจ/กิจการ การขยายส่วนงาน การได้มา
หรือจ�ำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีความส�ำคัญ การเปลี่ยนแปลงลักษณะการประกอบธุรกิจ หรือการมีพันธมิตร
ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการด�ำเนินธุรกิจโดยรวมของบริษัท ทั้งนี้ ในกรณีการรวมกิจการ ท�ำให้บริษัทมีอ�ำนาจ
ควบคุมการด�ำเนินงานมากน้อยเพียงใด มีปัญหาจากความแตกต่างของวัฒนธรรมองค์กรหรือการจัดสายการบังคับ
บัญชาที่มีผลกระทบต่อผลการด�ำเนินงานหรือไม่ เป็นต้น
(3) การตลาดและการแข่งขัน เช่น การขยายฐานการตลาด ความรุนแรงของการแข่งขันและการมีคู่แข่งขัน
รายใหม่ ที่มีผลต่อการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของอัตราส่วนแบ่งตลาดของบริษัท โดยให้วิเคราะห์ควบคู่ไปกับกลยุทธ์
ทางการตลาดที่บริษัทเลือกใช้
(4) นโยบายของหน่วยงานรัฐ เช่น การเปิดเสรีทางการค้า การจ�ำกัดการน�ำเข้าหรือส่งออก การก�ำหนด
โควต้า การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอัตราภาษี การควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ที่มีผลต่อการก�ำหนดกลยุทธ์
ในการแข่งขัน การก�ำหนดราคา และต้นทุนการด�ำเนินงาน
(5) อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ และอัตราเงินเฟ้อ ที่มีผลต่อระดับราคารายได้ ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่าย และก�ำไรจากการด�ำเนิน โดยอธิบายผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ หรือภาวะเงินเฟ้อดังกล่าว
(6) แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของภาวะอุตสาหกรรม
(2) ผลการด�ำเนินงาน และความสามารถในการท�ำก�ำไร (Results of Operations)
		
ให้อธิบายถึงผลการด�ำเนินงานและความสามารถในการท�ำก�ำไร (“ผลการด�ำเนินงานฯ”) แยกแต่ละ
สายผลิตภัณฑ์หรือกลุม่ ธุรกิจตารางโครงสร้างรายได้ของบริษทั /กลุม่ บริษทั /กลุม่ ผลิตภัณฑ์ หรือ วิเคราะห์ขอ้ มูลตาม
ส่วนงาน (segment disclosure) (กรณีที่ข้อมูลตามส่วนงานมีการแยกเป็นกลุ่มบริษัท/ผลิตภัณฑ์) และใช้ตัวเลข
ที่แสดงการเปลี่ยนแปลงผลการด�ำเนินงานฯ ส�ำคัญ (key performance indicators) ได้แก่ อัตราการเติบโต
ของก�ำไรสุทธิ (net profit growth rate) อัตราการเปลี่ยนแปลงของก�ำไรในขั้นตอนต่าง ๆ1 (อัตราก�ำไรขั้นต้น
(gross profit margin) อัตราก�ำไรจากการด�ำเนินงาน (operating profit margin) อัตราก�ำไรสุทธิ (net profit margin))
อัตราก�ำไรกับกระแสเงินสดจากการด�ำเนินงาน อัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE)) เชื่อมโยงกับปัจจัยที่เป็น
สาเหตุและมีผลกระทบต่อผลการด�ำเนินงานฯ และ/หรือการเปลี่ยนแปลงผลการด�ำเนินงานฯ จากงวดก่อน
อย่างมีนัยส�ำคัญ ซึ่งปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการด�ำเนินงานฯ ประกอบด้วยการวิเคราะห์ รายได้จากการขาย
หรือบริการ ต้นทุน ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ดอกเบี้ย รายได้อื่น รายการพิเศษหรือเหตุการณ์
ที่ไม่ได้เกิดเป็นปกติ
				
1 อัตราก�ำไรขั้นต้น - ควรอธิบายความสามารถในการควบคุมต้นทุนการผลิต หรือต้นทุนการจัดซื้อวัตถุดิบเพิ่มเติมด้วย
อัตราก�ำไรจากการด�ำเนินงาน - อธิบายความสามารถในการควบคุมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการผลิต การตลาด และการจัดการ  
อัตราก�ำไรสุทธิ - อธิบายความสามารถในการด�ำเนินงานหลังหักต้นทุนค่าใช้จ่ายรวม ทั้งดอกเบี้ยและภาษีแล้ว  
อัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) – อธิบายความสามารถในการท�ำก�ำไรจากเงินทุนของผู้ถือหุ้น
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ทัง้ นี้ ให้วเิ คราะห์อตั ราส่วนทางการเงินทีส่ ำ� คัญประกอบด้วย ซึง่ รวมถึงอัตราส่วนดังต่อไปนี้ ได้แก่ อัตรา
การเติบโตของยอดขาย (revenue growth rate) อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (return on assets) ประกอบการ
อธิบายเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดผลการด�ำเนินงาน (benchmark) ที่เหมาะสม เช่น ค่าเฉลี่ยในอุตสาหกรรม
ข้อมูลในอดีตของบริษัท หรือเป้าหมายของบริษัท นอกจากนี้ ควรอธิบายให้เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์ของบริษัท
ก็จะเป็นประโยชน์ให้ผู้ลงทุนเข้าใจมากขึ้น
ตัวอย่างของการวิเคราะห์ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อ ผลการด�ำเนินงาน และความสามารถ
ในการท�ำก�ำไร
(1) รายได้จากการขายหรือบริการ ให้วิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลง โดยแยกแสดงทั้งด้านราคา
ขายและปริมาณการขาย เช่น การเปลี่ยนแปลงของราคาขายเกิดจากการปรับขึ้นหรือการลดลงของราคาสินค้า
หรือผลของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และ/หรือการเปลี่ยนแปลงของปริมาณขายเกิดจากการที่บริษัท
มีก�ำลังการผลิตเพิ่มขึ้นและสามารถขยายฐานลูกค้าหรือมีส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้น หรือยอดขายเพิ่มขึ้นเกิดจาก
product mix ที่เปลี่ยนไป โดยเพิ่มสัดส่วนการขายสินค้า A ที่มีราคาขายสูงกว่า หรือมีผลิตภัณฑ์ใหม่
(2) รายได้อื่น ให้วิเคราะห์และอธิบายประเภทหรือลักษณะของรายได้อื่นที่ส�ำคัญ ซึ่งไม่ได้เกิดจาก
การด�ำเนินงานตามปกติ เช่น ก�ำไรจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์ ก�ำไรจากการขายหลักทรัพย์ รวมทั้งโอกาสที่จะ
เกิดรายได้อื่นดังกล่าวในอนาคต
(3) ต้ น ทุ น และค่ า ใช้ จ ่ า ยในการขายและบริ ก าร ให้ วิ เ คราะห์ แ ละอธิ บ ายรายการที่ มี สั ด ส่ ว นสู ง เมื่ อ
เปรียบเทียบกับต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวม เช่น ค่าเสื่อมราคา ค่าเชื้อเพลิงและไฟฟ้า ค่าแรงงาน หรือดอกเบี้ยจ่าย
โดยระบุให้ชัดเจนว่ามูลค่าของรายการดังกล่าวจะแปรผันตามรายได้จากการขายหรือบริการมากน้อยเพียงใด
(4) อัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ควรใช้ DuPont Analysis ประกอบการวิเคราะห์
(5) ในการวิเคราะห์ให้ค�ำนึงถึง seasonality ด้วย
(3) ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน
		
ให้อธิบายโครงสร้างของทรัพย์สินซึ่งจะสะท้อนถึงลักษณะของธุรกิจและการด�ำเนินงานของบริษัท
โดยรวมถึงการวิเคราะห์
		
- ส่วนประกอบของสินทรัพย์ส�ำคัญที่ใช้ในการด�ำเนินธุรกิจ และสาเหตุของการเปลี่ยนแปลง
สัดส่วนสินทรัพย์แต่ละประเภทดังกล่าว โดยใช้อัตราส่วนทางการเงินประกอบการอธิบายด้วย เช่น อัตราการหมุน
ของสินทรัพย์ถาวร (fixed asset turnover) อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (total asset turnover)
รวมถึงการวิเคราะห์ คุณภาพของสินทรัพย์หมุนเวียน โดยใช้อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (receivables
turnover) ประกอบการอธิบายด้วย
		
- ความเหมาะสมของสัดส่วนของ non-operating assets
		
- สัดส่วนและผลกระทบของสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน เช่น ค่าความนิยม
		
- การด้อยค่าของทรัพย์สนิ ความเพียงพอของการตัง้ ส�ำรองหรือค่าเผือ่ การด้อยค่าของทรัพย์สนิ เช่น
			 - ความเพียงพอของการตัง้ ส�ำรองของเงินลงทุนในบริษทั ทีม่ ปี ญั หาฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงาน
			 - ในกรณีของลูกหนี้ ให้วิเคราะห์อายุของลูกหนี้เปรียบเทียบกับนโยบายการให้สินเชื่อของบริษัท

ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์เเละตลาดหลักทรัพย์ 135

หากมีลูกหนี้คงค้างช�ำระเกินระยะเวลาที่ก�ำหนดเป็นจ�ำนวนมากหรือมีลูกหนี้รายใหญ่ที่มีปัญหาในการช�ำระหนี้
ให้อธิบายความคืบหน้าในการติดตามหนี้ การตั้งส�ำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และความเพียงพอของค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญดังกล่าว โดยแยกตามการครบก�ำหนดของลูกหนี้ (aging ลูกหนี้)
			 - ในกรณีสนิ ค้าคงเหลือ หากมีสนิ ค้าคงเหลือทีเ่ สือ่ มสภาพหรือล้าสมัยจ�ำนวนมาก ให้อธิบายแผน
ในการบริหารสินค้าคงเหลือดังกล่าว
(4) สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุนของบริษัท
		
ให้วิเคราะห์ถึงสถานะและความเพียงพอของสภาพคล่อง แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน นโยบาย
การจัดหาเงินความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุนและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินทุน (ถ้ามี) ความสามารถ
ในการช� ำ ระหนี้ แ ละการปฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไขการกู ้ ยื ม ที่ ส� ำ คั ญ ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให้ ผู ้ ล งทุ น เข้ า ใจถึ ง ความสามารถ
ในการด�ำเนินงานให้มีกระแสเงินสดและจัดหาเงินทุนเพื่อรองรับความต้องการใช้เงินในปัจจุบันหรือในอนาคต และ
เป็นข้อมูลให้ประเมินถึงสถานะการเงินและผลการด�ำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องด้วย นอกจากนี้ หากจะมีเหตุการณ์
หรือความไม่แน่นอนที่อาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องและแหล่งเงินทุนของบริษัท ให้อธิบายไปพร้อมกันด้วยก็ได้
		
สาระส�ำคัญของการเปิดเผยข้อมูลสรุปได้ดังนี้
		
(4.1) แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน
				 - วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของแหล่งเงินทุนที่มาและใช้ไปจากการด�ำเนินงาน (เช่น ลูกหนี้
เจ้าหนี้) และปัจจัยที่จะมีผลกระทบแหล่งเงินทุนในอนาคต นอกจากนี้ กรณีที่มีความแตกต่างระหว่างกระแสเงินสด
จากกิจกรรมด�ำเนินงานและก�ำไรจากการด�ำเนินงานอย่างมีสาระส�ำคัญ ให้วิเคราะห์สาเหตุของความแตกต่าง
ด้วย และสาเหตุของการมีกระแสเงินสดจากการด�ำเนินงานติดลบ (ถ้ามี)
				 - วิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน โดยแสดงอัตราส่วนทางการเงินที่ส�ำคัญ
เช่น อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (current ratio) อัตราส่วนความสามารถช�ำระหนี้ (debt service
coverage ratio) และอธิบายแหล่งเงินทุนนอกงบดุล โดยเปรียบเทียบกับ benchmark รวมถึงวิเคราะห์สาเหตุ
และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินทุนในระหว่างงวด (ถ้ามี)
				 - วิเคราะห์องค์ประกอบและการเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบของส่วนของผู้ถือหุ้น เช่น
การขายหุ้นเพิ่มทุน การเปลี่ยนแปลงของก�ำไรสะสม ซึ่งจะไม่รวมรายการที่ไม่กระทบ กระแสเงินสด (เช่น
การตีราคาที่ดินเพิ่ม)
		
(4.2) รายจ่ายลงทุน (capital expenditure) ให้อธิบายรายจ่ายลงทุนที่ผ่านมาว่าเป็นไปเพื่อ
วัตถุประสงค์ใด เช่น การขยายกิจการ การซ่อมบ�ำรุงครั้งใหญ่ เป็นต้น โดยอธิบายแผนรายจ่ายลงทุนด้วย
เช่น วัตถุประสงค์ของแผน จ�ำนวนเงิน และช่วงเวลาที่คาดว่าจะจ่ายเงินลงทุน และผลตอบแทนที่คาดหวัง
ซึง่ ให้อธิบายโดยเรียงล�ำดับตามระดับความส�ำคัญของแผนดังกล่าว รวมถึงการระบุแหล่งเงินทุนทีจ่ ะใช้และผลกระทบ
ต่อสภาพคล่องด้วย เช่น ใช้เงินทุนจากกระแสเงินสดจากลูกหนี้ เป็นต้น
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(4.3) ความเพียงพอของสภาพคล่อง รวมถึงการประมาณการช่วงเวลาทีจ่ ะต้องใช้เงิน ผลกระทบจาก
กระแสรายได้ที่เป็นฤดูกาล (ถ้ามี) ความสามารถในการจัดหาเงินทุนในระยะสั้นหรือเมื่อจ�ำเป็น โดยให้อธิบาย
ลักษณะและประเภทของเงินกู้ยืม ระยะเวลาครบก�ำหนด วงเงินกู้ยืมคงเหลือ และวิเคราะห์อัตราส่วนส�ำคัญ
เช่น อัตราส่วนสภาพคล่อง (current ratio) อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (quick ratio) หากมีปัญหาสภาพคล่อง
ให้อธิบายแนวทางแก้ไขด้วย
		
(4.4) ความสามารถในการจัดหาแหล่งเงินทุนเพิม่ เติม โดยให้อธิบายลักษณะและประเภทของเงินกูย้ มื
ระยะเวลาครบก�ำหนด วงเงินกู้ยืมคงเหลือด้วย
		
(4.5) ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อ credit rating และอธิบายกรณีที่มีการปรับอันดับ ตราสารหนี้
ผู้ออกตราสารหนี้ หรือผู้ค�้ำประกันการช�ำระหนี้ตามตราสาร แล้วแต่กรณี (ถ้ามี) ด้วย
		
(4.6) ความสามารถในการช�ำระหนีแ้ ละการปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขการกูย้ มื (covenant) และภาระผูกพัน
ทีส่ ำ� คัญ และอธิบายปัจจัยทีจ่ ะท�ำให้หรือคาดว่าจะท�ำให้ไม่สามารถปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขการกูย้ มื เงินได้ ในกรณีทบี่ ริษทั
หรือบริษัทย่อยไม่สามารถปฎิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินดังกล่าว ให้ระบุผลกระทบและการด�ำเนินการเพื่อให้เป็น
ไปตามเงื่อนไขดังกล่าว หากเงื่อนไขการกู้ยืมมีผลกระทบต่อการจ่ายเงินปันผล ให้ระบุด้วย
(5) ภาระผูกพันด้านหนี้สิน (Contractual Obligations) และการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล
(Off-Balance Sheet Arrangements)
		
เป็ น การอธิ บ ายเพื่ อ ให้ ผู ้ ล งทุ น เข้ า ใจภาระผู ก พั น หรื อ หนี้ สิ น ที่ เ กิ ด ขึ้ น แล้ ว และจะครบก� ำ หนดใน
แต่ละช่วงเวลาในอนาคต โดยอาจแสดงกลุ่มภาระผูกพันด้านหนี้สิน (Contractual Obligations) ในรูปตาราง
และอธิบายลักษณะภาระผูกพันต่าง ๆ ซึ่งเป็นไปตามความเหมาะสมของแต่ละธุรกิจ
ภาระข้อผูกพัน*

รวม

ระยะเวลาการช�ำระ
น้อยกว่า 1 ปี

1-3 ปี

3-5 ปี

มากกว่า 5 ปี

ภาระผูกพันด้านหนี้สินระยะยาว
ภาระผูกพันด้านสัญญาเช่าทางการเงิน
ภาระผูกพันด้านสัญญาเช่าด�ำเนินการ
ภาระผูกพันด้านการซื้อ
ภาระผูกพันด้านหนี้สินอื่น ๆ
รวม
* ในการเปิดเผยอาจจัดกลุ่มและแยกตามประเภทและระยะเวลา และหากงบการเงินมีการเปิดเผยข้อมูล
ดังกล่าวโดยครบถ้วนแล้ว ก็ไม่จ�ำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวในส่วนนี้อีก
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(6) ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่จะมีผลต่อฐานะการเงินหรือการด�ำเนินงานในอนาคต (forward looking)
		 - ให้อธิบายปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่จะมีผลต่อฐานะการเงินหรือการด�ำเนินงานในอนาคต (forward
looking) ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยภายนอก และปัจจัยภายในซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัท เช่น นโยบาย กลยุทธ์
การบริหารงานของบริษัท โดยควรต้องเป็นแนวโน้ม/การเปลี่ยนแปลง/ความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นที่น่าเชื่อถือ
และสามารถอ้างอิงได้
		
- ในกรณี ที่ บ ริ ษั ท มี โ ครงการหรื อ การวิ จั ย พั ฒ นาที่ จ ะกระทบต่ อ ผลการด� ำ เนิ น งานและฐานะ
การเงินในอนาคตอันใกล้ (ประมาณ 1 ปี) ให้บริษทั อธิบายรายละเอียดของโครงการหรือการวิจยั และพัฒนาดังกล่าว
เช่น ลักษณะโครงการ ผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือการปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิม ความคืบหน้า ผลกระทบที่อาจมีต่อ
ผลการด�ำเนินงานและฐานะการเงิน อัตราผลตอบแทนที่บริษัทคาดวาจะไดรับจากการลงทุนในโครงการ เป็นต้น
ทั้งนี้ เพื่อปองกันความสับสนของผูลงทุน โครงการที่จะเปดเผยควรมีความแนนอนในระดับหนึ่งก่อน ไม่ใช่เป็น
โครงการที่กลาวอางลอย ๆ (เชน มีการตกลงทําบันทึกความเขาใจในการรวมลงทุนกับผูรวมทุน)
2.3 ให้วิเคราะห์และเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้ด้วย
		
(1) กรณีเคยเปิดเผยเป้าหมายการด�ำเนินธุรกิจ
			 ในกรณีที่บริษัทเคยเปิดเผยเป้าหมายการด�ำเนินธุรกิจภายในระยะเวลา 3-5 ปีข้างหน้าไว้กับ
ผูถ้ อื หุน้ หรือในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี ให้วเิ คราะห์
ผลการด�ำเนินธุรกิจว่าเป็นไปตามเป้าหมายทีก่ ำ� หนดไว้หรือไม่ ทัง้ ด้านประสิทธิผลของการปฏิบตั ติ ามแผน และระยะ
เวลาที่ใช้ ในกรณีที่ผลการด�ำเนินธุรกิจแตกต่างจากแผนที่ก�ำหนดไม่ว่าเป็นเชิงบวกหรือเชิงลบ ให้อธิบายสาเหตุ
ที่ท�ำให้เกิดความแตกต่างดังกล่าว และแนวทางแก้ไข ทั้งนี้ หากสาเหตุที่ท�ำให้เกิดความแตกต่างนั้นไม่อาจแก้ไข
ให้หมดไปได้ภายในระยะเวลาของแผน ให้อธิบายแนวทางการปรับแผนการด�ำเนินธุรกิจในอนาคต
		
(2) กรณีเปิดเผยผลการด�ำเนินงานและฐานะการเงินเปรียบเทียบกับประมาณการ
			 ในกรณีทบี่ ริษทั เคยแสดงประมาณการผลการด�ำเนินงานและฐานะการเงินไว้ในแบบแสดงรายการ
ข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี ให้อธิบายผลการปฏิบัติตามประมาณการ
ดังกล่าวด้วย และหากผลการด�ำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงแตกต่างจากประมาณการเกินกว่าร้อยละ 20 ของตัวเลข
ตามประมาณการในเรื่องรายได้หรือก�ำไรสุทธิที่เกิดจากการด�ำเนินงานตามปกติ ให้บริษัทอธิบายสาเหตุของ
ความแตกต่างดังกล่าว และกรณีเป็นบริษัทที่เปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลเสนอขายหลักทรัพย์ในปีที่ผ่านมา
ให้ระบุค�ำชี้แจงของบริษัทและที่ปรึกษาทางการเงินในการเสนอขายหลักทรัพย์ดังกล่าวต่อเหตุการณ์นี้ตามที่
เคยแจ้งต่อส�ำนักงานและประชาชนด้วย
		
(3) กรณีมีโครงการใหม่ขนาดใหญ่ที่ยังไม่ก่อให้เกิดรายได้ภายในงวดปี
			 หากมีโครงการใหม่ที่อยู่ระหว่างด�ำเนินการและยังไม่ก่อให้เกิดรายได้ ควรอธิบายข้อมูลโครงการ
เช่น ระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ ความคืบหน้าของการด�ำเนินโครงการ ต้นทุนโครงการ cost overrun
(ถ้ามี) ผลการปฏิบัติตามแผนงาน หากการด�ำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผนที่ก�ำหนดไว้หรือมี cost overrun
เกิดขึ้น ควรเปิดเผยถึงผลกระทบต่อการด�ำเนินงานและมาตรการในการด�ำเนินการเพื่อให้บรรลุแผนงาน/เป้าหมาย
ที่ก�ำหนดไว้ด้วย
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(4) กรณี มี ก ารจั ด ท� ำ งบการเงิ น โดยใช้ ส กุ ล เงิ น ต่ า งประเทศ ควรเปิ ด เผยอั ต ราแลกเปลี่ ย นที่ ใ ช้ ใ น
การแปลงค่าเงินในงบการเงิน ข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยน ณ สิ้นงวดปีบัญชี ย้อนหลัง 3 ปี
(5) หากมีรายการที่ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นประจ�ำ (non-recurring items) ควรอธิบายลักษณะและผลจาก
การเกิดรายการดังกล่าวด้วย เช่น รายการขายสินทรัพย์ส�ำคัญของบริษัทเพื่อจัดตั้งกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน เป็นต้น
(6) สาเหตุ ห รื อ การด� ำ เนิ น การกรณี ผู ้ ส อบบั ญ ชี แ สดงความเห็ น แบบ มี เ งื่ อ นไข/ไม่ แ สดงความเห็ น /
มีข้อสังเกตที่ส�ำคัญ
3. ข้อมูลที่เปิดเผยส�ำหรับบริษัทที่ประกอบธุรกิจที่มีลักษณะเฉพาะ
3.1 กรณีเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจที่มีลักษณะเฉพาะ
		
กรณีบริษัทประกอบธุรกิจเฉพาะ เช่น ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ ลีสซิ่ง
แฟคตอริ่ง เช่าซื้อ ขายสินค้าผ่อนช�ำระ บริษัทประกันภัยหรือประกันชีวิต ให้วิเคราะห์เพิ่มเติมอย่างน้อย ในเรื่อง
ดังต่อไปนี้
		
(1) คุณภาพของสินทรัพย์
			 ก. การให้กู้ยืม วิเคราะห์การกระจุกตัวของการให้กู้ยืมว่าอยู่ที่อุตสาหกรรมใดหรือลูกค้ารายใด
สอดคล้ อ งกั บ นโยบายของบริ ษั ท หรื อ ไม่ รวมทั้ ง แสดงรายละเอี ย ดของมู ล หนี้ ที่ ห ยุ ด รั บ รู ้ ร ายได้ ต ามเกณฑ์ ที่
หน่วยงานก�ำกับดูแลก�ำหนด เงื่อนไขในการหยุดรับรู้รายได้ การบังคับหลักประกันอายุลูกหนี้ การตั้งส�ำรอง
ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญเปรียบเทียบระหว่างนโยบายของบริษทั กับเกณฑ์ทหี่ น่วยงานก�ำกับดูแลก�ำหนด และวิเคราะห์
ความเพียงพอของค่าเผื่อดังกล่าว
			 ข. เงินลงทุนในหลักทรัพย์ วิเคราะห์การกระจุกตัวของการลงทุนในบริษัทใดบริษัทหนึ่ง และ
ผลตอบแทนจากการลงทุนอยู่ในระดับที่คาดหวังหรือไม่ ถ้าไม่ เป็นเพราะสาเหตุใด รวมทั้งแสดงมูลค่าเงิน
ลงทุนแยกตามหลักทรัพย์แต่ละประเภท (เช่น หลักทรัพย์รัฐบาลและที่รัฐบาลค�้ำประกัน หลักทรัพย์จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ และหลักทรัพย์อื่น) การตั้งส�ำรองค่าเผื่อการลดค่าของเงินลงทุน และวิเคราะห์ความเพียงพอ
ของค่าเผื่อดังกล่าว
		
(2) ความสัมพันธ์ของแหล่งที่มาของเงินทุนกับแหล่งใช้ไปของเงินทุน
			 ก. ให้แสดงแหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุนในแต่ละช่วงเวลา โดยแยกตามประเภทของแหล่งที่มา
หรือใช้ไปของเงินทุน
			 ข. วิเคราะห์โอกาสทีบ่ ริษทั เกิดปัญหาจากความไม่สมั พันธ์กนั ของแหล่งทีม่ าเเละใช้ไปของเงินทุน
ดั ง กล่ า ว รวมทั้ ง เเนวทางเเก้ ไ ขหรื อ มาตรการรองรั บ เพื่ อ ลดผลกระทบที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ต่ อ ผลการด� ำ เนิ น งาน
และฐานะการเงินของบริษัท
			 ค. วิเคราะห์ผลต่างของดอกเบี้ยหรืออัตราดอกเบี้ย (interest spread ) ในกรณีที่ผลต่าง
ดังกล่าวมีแนวโน้มลดลง ให้อธิบายสาเหตุและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
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(3) การด�ำรงอัตราส่วนต่าง ๆ ตามข้อก�ำหนดของหน่วยงานก�ำกับดูแล และอัตราส่วนที่ส�ำคัญซึ่งเป็น
ลักษณะเฉพาะของอุตสาหกรรม
			 ให้แสดงอัตราส่วนต่าง ๆ ทีบ่ ริษทั ต้องด�ำรงไว้ตามข้อก�ำหนดของหน่วยงานก�ำกับดูแลหรือมีมาตรฐาน
สากลก�ำหนดไว้ เช่น อัตราเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (สถาบันการเงิน) อัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ
(ธุรกิจหลักทรัพย์) อัตราเงินกองทุนต่อดอกเบี้ยประกันภัย (ประกันชีวิต) สุทธิ (ธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต)
ในกรณีที่อัตราส่วนดังกล่าวเท่ากับหรือต�่ำกว่า หรือคาดว่าจะเท่ากับหรือต�่ำกว่าอัตราส่วนที่หน่วยงานก�ำกับดูแล
หรือมาตรฐานสากลก�ำหนด ให้อธิบายแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว
			 นอกจากนี้ ให้อธิบายและวิเคราะห์อัตราส่วนหรือข้อมูลบางประเภทซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะ
ของอุตสาหกรรม และมีความส�ำคัญต่อการประเมินประสิทธิภาพของการด�ำเนินธุรกิจ เช่น อัตราความเสียหาย
(Loss ratio) ของธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต เป็นต้น
3.2 กรณีบริษัทประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
		
ให้วิเคราะห์รายละเอียดการช�ำระเงินโครงการอย่างน้อยตามตารางต่อไปนี้

ล้านบาท

ร้อยละของ
มูลค่าทีข่ ายแล้ว

เงินที่ถึงก�ำหนดช�ำระสะสม
(2)
ล้านบาท

จ�ำนวนราย

บาท

จ�ำนวนราย

บาท

ค้างช�ำระ 1-3 เดือน

ร้อยละของเงิน
ที่ถึงก�ำหนด
ช�ำระสะสม

จ�ำนวนราย

บาท

ค้างช�ำระ 3-6 เดือน

ล้านบาท

เงินที่ค้างช�ำระสะสม
(2) - (3)
ร้อยละของ
มูลค่าที่
ขายแล้ว

จ�ำนวนราย

บาท

ค้างช�ำระ 3-6 เดือน

ล้านบาท

คงเหลือจ�ำนวนที่
ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ
(1) - (2)

หมายเหตุ ในกรณีที่ตัวเลขแสดงมูลค่าการลงทุน การขาย หรือการช�ำระเงิน ตามตารางต่างๆ ข้างต้น เป็นตัวเลข ณ วันที่ภายหลังวันสิ้นสุดตามงบการเงินตรวจสอบล่าสุด
บริษัทต้องจัดให้มีบุคคลที่สาม (ผู้ตรวจสอบบัญชีหรือที่ปรึกษาทางการเงิน) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่เกิดขึ้นภายหลังงบตรวจสอบล่าสุด ในลักษณะ special audit
เพื่อยืนยันมูลค่าการลงทุน การขาย หรือการช�ำระเงินของแต่ละโครงการ และยืนยันว่าคู่สัญญาที่เกิดจากการลงทุน หรือการขายข้างต้นมีตัวตน ในกรณีที่มีการขายให้แก่
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง บริษัทต้องจัดให้มีบุคคลที่สามตรวจสอบทุกรายการที่เกิดขึ้นภายหลังวันสิ้นสุดตามงบการเงินตรวจสอบล่าสุด และให้ระบุชื่อผู้ซื้อ ความเกี่ยวข้อง
ชื่อโครงการ จ�ำนวนหน่วย ราคาขาย (เปรียบเทียบกับราคาที่บริษัทขายให้แก่ลูกค้าทั่วไป) ระยะเวลาที่ซื้อและเงื่อนไขพิเศษอื่น ๆ ที่แตกต่างจากลูกค้าทั่วไป (ถ้ามี)
ทั้ ง นี้ ให้ ร ะบุ ถึ ง วิ ธี ก ารที่ ใ ช้ ใ นการตรวจสอบให้ ชั ด เจน โดยในกรณี ที่ ที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น เป็ น ผู ้ ต รวจสอบ ให้ วิ ธี ก ารตรวจสอบเป็ น ไปตามที่ ก� ำ หนดโดย
สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ (ถ้ามี) และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีเป็นผู้ตรวจสอบ ให้แนบหนังสือยืนยันการตรวจสอบ

ชื่อโครงการ

เงินค้างช�ำระสะสม

ร้อยละของเงิน
ที่ก�ำหนด
ช�ำระสะสม

เงินที่ช�ำระแล้วสะสม
(3)

(2) รายละเอียดค้างช�ำระสะสม ณ วันที่ .............................................

ชื่อโครงการ มูลค่าที่ขายแล้ว
(ล้านบาท)
(1)

(1) รายละเอียดของการช�ำระเงินของโครงการที่ด�ำเนินอยู่ในปัจจุบัน ณ วันที่ .............................................
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อัตราส่วนทางการเงิน
กลุ่มอุตสาหกรรมและบริการ
อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)
อัตราส่วนสภาพคล่อง
=  สินทรัพย์หมุนเวียน / หนี้หมุนเวียน
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
=  (เงินสดและเงินฝากธนาคาร + หลักทรัพย์ในความต้องการ
    ของตลาด + ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ) / หนี้สินหมุนเวียน
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
=  กระแสเงินสดจากการด�ำเนินงาน / หนี้สินหมุนเวียนเฉลี่ย
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า
=  ขายสุทธิ / (ลูกหนี้การค้าก่อนหนี้สงสัยจะสูญ + ตั๋วเงินรับ
    การค้า) (เฉลี่ย)
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย
=  360 / อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ
=  ต้นทุนขาย / สินค้าคงเหลือ (เฉลี่ย)
    * เอาเฉพาะสินค้าส�ำเร็จรูปไม่รวมสินค้าระหว่างผลิต
    สินค้าระหว่างทาง และวัตถุดิบ
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย
=  360 / อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้
=  ซือ้ หรือต้นทุนขาย / (เจ้าหนีก้ ารค้า + ตัว๋ เงินจ่ายการค้า ) (เฉลีย่ )
ระยะเวลาช�ำระหนี้
=  360 / อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้   
Cash Cycle
=  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย + ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย     ระยะเวลาช�ำระหนี้
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก�ำไร (PROFITABILITY RATIO)
อัตราก�ำไรขั้นต้น
=  ก�ำไรขั้นต้น / ขายสุทธิ
อัตราก�ำไรจากการด�ำเนินงาน
=  ก�ำไรจากการด�ำเนินงาน / ขายสุทธิ
อัตราก�ำไรอื่น
=  ก�ำไรที่ไม่ได้จากการด�ำเนินงาน / รายได้รวม
อัตราส่วนเงินสดต่อการท�ำก�ำไร
=  กระแสเงินสดจากการด�ำเนินงาน / ก�ำไรจากการด�ำเนินงาน
อัตราก�ำไรสุทธิ
=  ก�ำไรสุทธิ / รายได้รวม
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
=  ก�ำไรสุทธิ / ส่วนของผู้ถือหุ้น (เฉลี่ย)

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

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

ทั้งนี้ บริษัทอาจพิจารณาเปิดเผยอัตราส่วนทางการเงินอื่น เพิ่มเติม เช่น EBITDA margin (EBITDA/revenue)
EV/EBITDA (enterprise value/EBITDA) เป็นต้น เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นด้วยก็ได้ โดยให้ระบุที่มาและวิธีการค�ำนวณ
ประกอบด้วย

142 คู่มือจัดท�ำแบบแสดงรายการข้อมูล แบบ 56-1 แบบ 69-1

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
=  ก�ำไรสุทธิ / สินทรัพย์รวม  (เฉลี่ย)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
=  (ก�ำไรสุทธิ + ค่าเสื่อมราคา) / สินทรัพย์ถาวรสุทธิ (เฉลี่ย)
อัตราการหมุนของสินทรัพย์
=  รายได้รวม / สินทรัพย์รวม (เฉลี่ย)
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
=  หนี้สินรวม / ส่วนของผู้ถือหุ้น  

(%)
(%)
(เท่า)
(เท่า)

อัตราส่วนความสามารถช�ำระดอกเบี้ย

=  กระแสเงินสดจากการด�ำเนินงาน + ดอกเบี้ยจ่ายจากการ
    ด�ำเนินงาน + ภาษี / ดอกเบีย้ จ่ายจากการด�ำเนินงานและลงทุน

(เท่า)

อัตราส่วนความสามารถช�ำระภาระ
ผูกพัน (cash basis)

=  กระแสเงินสดจากการด�ำเนินงาน / (การจ่ายช�ำระหนี้สิน +
    รายจ่ายลงทุน + ซื้อสินทรัพย์  + เงินปันผลจ่าย)

(เท่า)

อัตราการจ่ายเงินปันผล

=  เงินปันผล / ก�ำไรสุทธิ

(%)
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กลุ่มธนาคารและบริษัทเงินทุน
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก�ำไร (PROFITABILITY RATIO)
อัตราก�ำไรขั้นต้น
=  (ดอกเบี้ยและส่วนลดรับ +  ค่าธรรมเนียมและบริการ) -   
    (ดอกเบี้ยเงินฝาก + ดอกเบี้ยและส่วนลดจ่าย + ค่าธรรมเนียม
    และบริการ) + ค่าภาษีอากร / (ดอกเบี้ยรับและส่วนลดรับ +
    ค่าธรรมเนียมและบริการ)
อัตราก�ำไรสุทธิ
=  ก�ำไรสุทธิ / รายได้รวม

(%)

(%)

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

=  ก�ำไรสุทธิ / ส่วนของผู้ถือหุ้น (เฉลี่ย)

(%)

อัตราดอกเบี้ยรับ

=  ดอกเบี้ยและส่วนลดรับ / เงินให้กู้ยืม + บัญชีระหว่างธนาคาร
    ที่มีดอกเบี้ย (เฉลี่ย)
=  ดอกเบี้ยเงินฝาก + ดอกเบี้ยและส่วนลดจ่าย / เงินฝาก +
    เงินกู้ยืม + หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม + บัญชีระหว่าง
    ธนาคารที่มีดอกเบี้ย (เฉลี่ย)
=  อัตราดอกเบี้ยรับ – อัตราดอกเบี้ยจ่าย

(%)

อัตราดอกเบี้ยจ่าย
ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน

(%)
(%)

=  ดอกเบี้ยและเงินปันผลจากเงินลงทุน + ก�ำไรจากการซื้อขาย
    หลักทรัพย์ / เงินลงทุนในหลักทรัพย์ (เฉลี่ย)
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)
อัตราส่วนรายได้ดอกเบี้ยสุทธิต่อ
=  ดอกเบี้ยและส่วนลดรับ  –  ดอกเบี้ยเงินฝากและส่วนลดจ่าย     
สินทรัพย์
    / สินทรัพย์รวม (เฉลี่ย)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
=  ก�ำไรสุทธิ / สินทรัพย์รวม (เฉลี่ย)

(%)

อัตราการหมุนของสินทรัพย์

(เท่า)

=  รายได้รวม / สินทรัพย์รวม (เฉลี่ย)

(%)
(%)

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL RATIO)
อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
=  หนี้สินรวม / ส่วนของผู้ถือหุ้น

(เท่า)

อัตราส่วนเงินให้กู้ต่อเงินกู้ยืม

=  เงินให้กู้ยืม / เงินฝาก + หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม + เงินกู้ยืม

(%)

อัตราส่วนเงินให้กู้ต่อเงินฝาก

=  เงินให้กู้ยืม / เงินฝาก

(%)

อัตราส่วนเงินฝากต่อหนี้สินรวม

=  เงินฝาก / หนี้สินรวม

(%)

อัตราการจ่ายเงินปันผล

=  เงินปันผล / ก�ำไรสุทธิ

(%)

*เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (ค�ำนวณตามเกณฑ์ ธปท.)

อัตราส่วนคุณภาพสินทรัพย์ (ASSET QUALITY RATIO)
อัตราส่วนค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญต่อสินเชือ่ รวม =  ส�ำรองเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ / เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ

(%)

อัตราส่วนหนี้สูญต่อสินเชื่อรวม

=  หนี้สูญ / เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ                            

(%)

อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อที่หยุดรับรู้รายได้ =  สินเชื่อที่จัดชั้นที่หยุดรับรู้รายได้ / เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ย
ต่อสินเชื่อรวม
    ค้างรับ
อัตราส่วนดอกเบี้ยค้างรับต่อสินเชื่อรวม =  ดอกเบี้ยค้างรับ / เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ               

(%)
(%)
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กลุ่มบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก�ำไร (PROFITABILITY RATIO)
อัตราก�ำไรขั้นต้น
=  รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ + เงินปันผล / รายได้ดอกเบี้ย + เงินปันผล  
    จากหลักทรัพย์
อัตราก�ำไรสุทธิ
=  ก�ำไรสุทธิ / รายได้รวม

(%)

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

=  ก�ำไรสุทธิ / ส่วนของผู้ถือหุ้น (เฉลี่ย)

(%)

อัตราดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้

=  รายได้ดอกเบี้ย (ไม่รวมเงินปันผลจากหลักทรัพย์) / เงินให้กู้ยืม
    แก่สถาบันการเงิน + เงินให้กู้ยืม ลูกหนี้ และดอกเบี้ยค้างรับ
    สุทธิ (เฉลี่ย)

(%)

อัตราดอกเบี้ยจ่าย

=  ดอกเบี้ย + ส่วนลดจ่าย / เงินกู้ยืมรวม (เฉลี่ย)

(%)

อัตราผลตอบเเทนจากการลงทุน

=  ดอกเบี้ยเเละเงินปันผลจากหลักทรัพย์ + ก�ำไรจากการซื้อขาย
    หลักทรัพย์/เงินลงทุนในหลักทรัพย์ (เฉลี่ย)

(%)

(%)

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์

=  ก�ำไรสุทธิ / สินทรัพย์รวม (เฉลี่ย)

(%)

อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์

=  รายได้รวม / สินทรัพย์รวม (เฉลี่ย)

(เท่า)

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL RATIO)
CALL LOAN / CALL MONEY

=  เงินให้กู้ยืมเมื่อทวงถาม / เงินกู้ยืมเมื่อทวงถาม

(เท่า)

LOAN / NOTE PAYABLE

=  เงินให้กู้ยืม ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ  / เงินกู้ยืมจาก
    ประชาชน

(เท่า)

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น

=  หนี้สินรวม / ส่วนของผู้ถือหุ้น

(เท่า)

อัตราส่วนเงินให้กู้ต่อเงินกู้

=  เงินให้กู้ยืมแก่สถาบันการเงิน + เงินให้กู้ยืมลูกหนี้และดอกเบี้ย
    ค้างรับสุทธิ / เงินกู้ยืมรวม + บัญชีลูกค้า

(เท่า)

อัตราการจ่ายเงินปันผล

=  เงินปันผล / ก�ำไรสุทธิ  

(%)

อัตราส่วนอื่น ๆ

* เงินให้กู้ยืมธุรกิจหลักทรัพย์ / เงินให้กู้ยืมธุรกิจเงินทุน

(เท่า)

* เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง  (ค�ำนวณตามเกณฑ์ ธปท.)

(%)

* เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (ค�ำนวณตามเกณฑ์ส�ำนักงาน)

(%)
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กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท�ำก�ำไร (PROFITABILITY RATIO)
อัตราก�ำไรขั้นต้น
=  รายได้ธุรกิจหลักทรัพย์สุทธิ / รายได้ธุรกิจหลักทรัพย์
อัตราก�ำไรสุทธิ
=  ก�ำไรสุทธิ /รายได้รวม                                                      
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
=  ก�ำไรสุทธิ / ส่วนของผู้ถือหุ้น   (เฉลี่ย)                                 
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน

(%)
(%)
(%)

=  ดอกเบีย้ และเงินปันผลจากหลักทรัพย์ + ก�ำไรจากการค้าหลักทรัพย์ /   (%)
    เงินลงทุนในหลักทรัพย์ (เฉลี่ย)

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์

=  ก�ำไรสุทธิ / สินทรัพย์รวม (เฉลี่ย)                                           

(%)

อัตราการหมุนของสินทรัพย์

=  รายได้รวม / สินทรัพย์รวม (เฉลี่ย)                                           (เท่า)

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL RATIO)
อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องต่อเงินกู้

=  เงินสดและเงินฝากธนาคาร + เงินให้กู้ยืมเมื่อทวงถาม           
    + หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐบาลค�้ำประกัน + หลักทรัพย์
    จดทะเบียน / เงินกู้ยืม

(เท่า)

อัตราส่วนสินทรัพย์ก่อรายได้ต่อเงินกู้

=  เงินให้กู้ยืมเมื่อทวงถาม + เงินลงทุนในหลักทรัพย์                   (เท่า)
    + ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ / เงินกู้ยืม

อัตราส่วนสินทรัพย์คล่องตัว
ต่อสินทรัพย์รวม

=  เงินสดและเงินฝากธนาคาร + เงินให้กู้ยืมเมื่อทวงถาม               (%)
    + หลักทรัพย์รัฐบาลและที่รัฐบาลค�้ำประกัน + หลักทรัพย์
    จดทะเบียน / ทรัพย์สินรวม

อัตราส่วนสินทรัพย์ก่อรายได้
ต่อสินทรัพย์รวม
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น

=  เงินให้กู้ยืมเมื่อทวงถาม + เงินลงทุนในหลักทรัพย์                     (%)
    + ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ / สินทรัพย์รวม

อัตราการจ่ายเงินปันผล

=  เงินปันผล / ก�ำไรสุทธิ                                                              

=  หนี้สิน / ส่วนของผู้ถือหุ้น                                                        (เท่า)

อัตราส่วนอื่น ๆ
อัตราส่วนเงินลงทุนในหลักทรัพย์
=  เงินลงทุนในหลักทรัพย์/สินทรัพย์รวม
ต่อสินทรัพย์
* เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (ค�ำนวณตามเกณฑ์ส�ำนักงาน)

(%)
(%)
(%)
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กลุ่มประกันภัย
อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)
อัตราส่วนสภาพคล่อง
=  สินทรัพย์หมุนเวียน / หนี้สินหมุนเวียน
อัตราหมุนเวียนเบี้ยประกันค้างรับ
=  360 x เบี้ยประกันค้างรับ (เฉลี่ย) / เบี้ยประกันภัยรับ                                           
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท�ำก�ำไร (PROFITABILITY RATIO)
RETENTION RATE
=  เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ / เบี้ยประกันภัยรับที่ถือเป็นรายได้                                    
อัตราการจ่ายค่าสินไหมทดแทน
=  ค่าสินไหมทดแทน / เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้                                   

(เท่า)
(วัน)
(%)
(%)  

อัตราก�ำไรขั้นต้น

=  ก�ำไรจากการรับประกันภัย / เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ

(%)

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการรับประกัน

(%)

อัตราเบี้ยประกันรับสุทธิ

=  ค่าจ้างและบ�ำเหน็จ + ค่าใช้จ่ายอื่นในการรับประกันภัย
    + ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน / เบี้ยประกันภัยรับที่ถือเป็น
    รายได้
=  รายได้จากการลงทุน / เงินสดและเงินฝากธนาคาร
    + เงินทุนระยะสั้น + เงินทุนและเงินให้กู้ยืม
=  เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ / ส่วนของผู้ถือหุ้น (เฉลี่ย)

(เท่า)

อัตราก�ำไรสุทธิ

=  ก�ำไรสุทธิ / รายได้รวม                                                             

(%)

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
=  ก�ำไรสุทธิ / ส่วนของผู้ถือหุ้น (เฉลี่ย)                                      
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์
=  ก�ำไรสุทธิ / สินทรัพย์รวม (เฉลี่ย)                                             

(%)

อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน

อัตราการหมุนของสินทรัพย์

(%)

(%)

=  รายได้รวม / สินทรัพย์รวม (เฉลี่ย)                                              (เท่า)

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL RATIO)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
=  หนี้สินรวม / ส่วนของผู้ถือหุ้น                                                  (เท่า)
POLICY LIABILITY TO CAPITAL
FUND

=  ค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย + เงินส�ำรองเพื่อการเสี่ยงภัย           (เท่า)
    / ส่วนของผู้ถือหุ้น                

อัตราส่วนเงินส�ำรองต่อส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

=  เงินส�ำรองเพื่อการเสี่ยงภัยหรือประกันชีวิต / ส่วนของ
    ผู้ถือหุ้น

(เท่า)

อัตราส่วนเงินส�ำรองต่อสินทรัพย์

=  เงินส�ำรองเพื่อการเสี่ยงภัยหรือประกันชีวิต / สินทรัพย์รวม     

อัตราการจ่ายเงินปันผล

=  เงินปันผล / ก�ำไรสุทธิ

(%)
(%)
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กลุ่มประกันชีวิต
อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)
อัตราส่วนสภาพคล่อง
=  สินทรัพย์หมุนเวียน / หนี้สินหมุนเวียน
อัตราหมุนเวียนเบี้ยประกันค้างรับ
=  360 x เบี้ยประกันค้างรับ (เฉลี่ย) / เบี้ยประกันภัยรับ                                           
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก�ำไร (PROFITABILITY RATIO)
อัตราก�ำไรขั้นต้น
=  ก�ำไรจากการรับประกัน / เบี้ยประกันรับสุทธิ                 
อัตราก�ำไรสุทธิ
=  ก�ำไรสุทธิ / รายได้สุทธิ
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน
อัตราเบี้ยประกันรับสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการรับประกัน

(เท่า)
(วัน)
(%)
(%)  

=  รายได้จากการลงทุน / เงินสดและเงินฝากธนาคาร
(%)
    + เงินลงทุนระยะสั้น + เงินลงทุนและเงินให้กู้ยืม
=  เบี้ยประกันรับสุทธิ / ส่วนของผู้ถือหุ้น (เฉลี่ย)                           (เท่า)
=  ก�ำไรสุทธิ / ส่วนของผู้ถือหุ้น (เฉลี่ย)
(%)

=  ค่าจ้างและบ�ำเหน็จ + ค่าใช้จ่ายอื่นในการรับประกัน
   + ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน / เบี้ยประกันรับ
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์
=  ก�ำไรสุทธิ / สินทรัพย์รวม (เฉลี่ย)                                             

(%)

(%)

อัตราส่วนเงินส�ำรองต่อส่วนของ
=  รายได้รวม / สินทรัพย์รวม (เฉลี่ย)                                                (เท่า)
ผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL RATIO)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
=  หนี้สินรวม / ส่วนของผู้ถือหุ้น                                                                                                (เท่า)
อัตราส่วนเงินส�ำรองต่อส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

=  ส�ำรองเงินประกันชีวิต / ส่วนของผู้ถือหุ้น                                                (เท่า)

อัตราส่วนเงินส�ำรองต่อสินทรัพย์

=  ส�ำรองเงินประกันชีวิต / สินทรัพย์รวม                                                  (เท่า)

อัตราการจ่ายเงินปันผล

=  เงินปันผลต่อหุ้น / ก�ำไรต่อหุ้น หรือ เงินปันผล / ก�ำไรสุทธิ             (%)
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กลุ่มธุรกิจลีสซิ่ง
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก�ำไร (PROFITABILITY RATIO)
อัตราก�ำไรขั้นต้น*
=  (รายได้ค่าเช่าจากสัญญาเช่าด�ำเนินงาน – ต้นทุนทางตรง
    จากการให้เช่าตามสัญญาเช่าด�ำเนินงาน) / รายได้ค่าเช่าจาก
    สัญญาเช่าด�ำเนินงาน  
อัตราดอกเบี้ยรับ**
=   (รายได้จากสัญญาเช่าการเงิน + รายได้ค่าเช่าจากสัญญาเช่า
    ซื้อ) / (ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน (เฉลี่ย) + ลูกหนี้ตาม
    สัญญาเช่าซื้อ (เฉลี่ย))    
อัตราดอกเบี้ยจ่าย**
=  (ดอกเบี้ยจ่าย + ต้นทุนทางการเงินอื่น) / เงินกู้ยืมรวม(เฉลี่ย)          
ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย**
=  อัตราดอกเบี้ยรับ – อัตราดอกเบี้ยจ่าย                                           
อัตราก�ำไรสุทธิ
=  ก�ำไรสุทธิ / รายได้รวม                                                                    
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
=  ก�ำไรสุทธิ / ส่วนของผู้ถือหุ้น (เฉลี่ย)
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
=  ก�ำไรสุทธิ / สินทรัพย์รวม (เฉลี่ย)                                                                            
อัตราการหมุนของสินทรัพย์
=  รายได้รวม / สินทรัพย์รวม (เฉลี่ย)                         

(%)
(%)

(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(เท่า)                                 

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL RATIO)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น

=  หนี้สิน / ส่วนของผูถ้ ือหุ้น                                                                                                   (เท่า)

อัตราส่วนเงินให้กู้ต่อเงินกู้

(เท่า)
=  (ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน (เฉลี่ย) + ลูกหนี้ตามสัญญา
    เช่าซื้อ (เฉลี่ย) + สินทรัพย์ให้เช่าสุทธิตามสัญญาเช่า
    ด�ำเนินการ) / เงินกู้ยืมรวม (เฉลี่ย)
=  เงินปันผล / ก�ำไรสุทธิ                                                                      (%)

อัตราการจ่ายเงินปันผล
* กรณี operating lease
** กรณี financial lease
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ภาคผนวก 8
แบบสอบทานข้อมูลที่เปิดเผยใน MD&A (“Checklist MD&A”)
แบบสอบทานข้อมูลที่เปิดเผยใน MD&A ส�ำหรับแบบ 56-1  ประจ�ำปี................
บริษัท............................................................................................... ตัวย่อ..................................

หัวข้อ
1. ภาพรวม
  (1)  สรุปภาพรวมการด�ำเนินงานและปัจจัยที่ท�ำให้มีการเปลี่ยนแปลงส�ำคัญ
   (2)  อธิบายภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่มีผลต่อการด�ำเนินงาน
(3) เชื่อมโยงกับนโยบาย กลยุทธ์ หรือการเลือกตัดสินใจทางธุรกิจ
และวิเคราะห์ว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้หรือไม่ และอธิบายสาเหตุ
ที่เกิดความแตกต่าง (ถ้ามี)
(4)  อธิบายแยกตามสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจส�ำคัญ (ถ้ามีหลายกลุ่ม)
   (5)  อธิบายเทียบกับประมาณการ หรือที่เคยเปิดผยไว้ (ถ้ามี)
   (6)  อธิบายสาเหตุหรือการด�ำเนินการ กรณีผู้สอบบัญชีแสดงความเห็น
แบบมีเงื่อนไข /ไม่แสดงความเห็น /มีข้อสังเกตที่ส�ำคัญ
   (7)  อธิบายการเลือกหรือการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ
(8) อธิบายถึงรายการที่ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นประจ�ำ (non-recurring items)
2. ผลการด�ำเนินงาน และความสามารถในการท�ำก�ำไร
(1)  อธิบายสถานะและการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส�ำคัญ โดยใช้ตัวเลขที่
แสดงผลการด�ำเนินงานส�ำคัญ (key performance indicator เช่น
ROE อัตราก�ำไรขั้นต้น เป็นต้น) มาประกอบการอธิบาย เทียบกับตัวเลข
อ้างอิง (benchmark เช่นข้อมูลอดีต หรือค่าเฉลี่ยในอุตสาหกรรม)
ที่เหมาะสม
   (2)  อธิบายปัจจัยหรือสาเหตุที่ชัดเจน (เช่น ก�ำไรเพิ่มมาจากรายได้
ในผลิตภัณฑ์ A เพิ่มขึ้นเกิดจากการเพิ่มราคาขาย ส่วนแบ่งตลาด
อัตราแลกเปลี่ยน ปริมาณการขาย เป็นต้น)

การเปิดเผย
ของบริษัท
มี
ไม่มี

อธิบายสาเหตุ/
การแก้ไข
ใช่ ไม่ใช่
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หัวข้อ

การเปิดเผย
ของบริษัท
มี
ไม่มี

อธิบายสาเหตุ/
การแก้ไข
ใช่ ไม่ใช่

4. ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน
(1) คุณภาพของลูกหนี้ การวิเคราะห์อายุของลูกหนี้ การตั้งส�ำรองและ
ความเพียงพอของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
(2) สินค้าคงเหลือ และการเสื่อมสภาพหรือล้าสมัย (ถ้ามี)
(3) เงินลงทุน ค่าความนิยม และการด้อยค่า (ถ้ามี)
(4) ส่วนประกอบส�ำคัญของทรัพย์สินอื่นและสาเหตุการเปลี่ยนแปลง
5. สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน
(1) แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน
(2) รายจ่ายลงทุน อธิบายวัตถุประสงค์เ และแหล่งเงินทุน
(3) ความเพียงพอของสภาพคล่อง
(4) ความสามารถในการช�ำระหนี้ และการปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืม
ที่ส�ำคัญ ความสามารถในการจัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติม
6. ภาระผูกพันด้านหนี้สินและการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล
อธิบายการบริหารจัดการภาระผูกพันและภาระนอกงบดุล
7. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการด�ำเนินงานในอนาคต
ให้อธิบายเหตุการณ์และปัจจัยที่อาจมีผลต่อการด�ำเนินงานหรือฐานะ
การเงินในอนาคตของบริษัทอย่างมีนัยส�ำคัญ (forward looking) รวมทั้ง
การบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
หมายเหตุ  แบบประเมินตนเองนี้ จัดท�ำขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยในการจัดท�ำ MD&A ให้มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน
และเป็นไปตามข้อแนะน�ำ โดยส่วนที่เป็นตัวอักษรปกติเป็นส่วนที่ต้องอธิบายตามข้อก�ำหนดขั้นต�่ำของแบบ 56-1 และส่วนที่
เป็นตัวอักษรเอียงเป็นค�ำอธิบาย แนวปฏิบัติ และค�ำแนะน�ำ ในการจัดท�ำ MD&A ทั้งนี้ บริษัทสามารถแบ่งหัวข้อย่อยเป็น
ประการอื่นได้ตามความเหมาะสมเเละในการเปิดเผยข้อมูลในเเบบ 56-1 ยังคงต้องเป็นไปตามข้อก�ำหนดในเเบบเเนบท้าย
ประกาศที่เกี่ยวข้อง
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ภาคผนวก 9
ข้อแนะน�ำการเปิดเผยข้อมูลการกระจายตัวการถือหุ้นของบริษัท
บริษทั อาจจะแสดงข้อมูลการกระจายตัวการถือหุน้ ของผูถ้ อื หุน้ เพือ่ ให้ผลู้ งทุนใช้พจิ ารณาประกอบการลงทุน
ทั้งนี้ บริษัทอาจใช้ข้อมูลที่ได้รับจากการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์และความสะดวกในการจัดท�ำข้อมูล
ตัวอย่างการแสดงข้อมูลการกระจายตัวการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น
จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง

จ�ำนวนผู้ถือหุ้น
จ�ำนวนผู้ถือหุ้น สัดส่วนผู้ถือหุ้น
(%)

1-999
1,000-10,000
10,000-100,000
100,000 - น้อยกว่า 5%
ของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายแล้ว
5% ขึ้นไปของจ�ำนวนหุ้น
ที่จ�ำหน่ายแล้ว
รวม

100%

จ�ำนวนหุ้น
จ�ำนวนหุ้น

สัดส่วนจ�ำนวน
หุ้น (%)

100%

หมายเหตุ บริษัทสามารถพิจารณาก�ำหนดช่วงของจ�ำนวนหุ้นที่ถือครองได้ตามความเหมาะสม ตามลักษณะ
ของแต่ละบริษัท

152 คู่มือจัดท�ำแบบแสดงรายการข้อมูล แบบ 56-1 แบบ 69-1

ภาคผนวก 10
ตารางประเภทและระยะเวลาส่งรายงานที่แสดงฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงาน
การจัดท�ำและส่งรายงานที่แสดงฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานตามประกาศว่าด้วยเรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
1. บริษัทไทยที่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (บริษัท listed)
ไม่ว่าเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทใด
1.1  กรณีปกติ
ประเภทรายงาน
1.  รายงานที่ต้องจัดท�ำและน�ำส่งประจ�ำงวด
1.1 งบการเงินรายไตรมาส
ฉบับสอบทาน

ระยะเวลาและเงื่อนไขการส่งรายงาน

ภายใน 45 วันนับแต่วันสุดท้ายของแต่ละไตรมาส
กรณียกเว้น
- ยกเว้นงบการเงินรายไตรมาส 2 ถ้าส่งงบการเงินประจ�ำงวด
6 เดือน ฉบับตรวจสอบ ภายใน 2 เดือนนับแต่วันสุดท้ายของ
รอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีบัญชี
- ยกเว้นงบการเงินรายไตรมาส 4 ถ้าส่งงบการเงินประจ�ำ
รอบปีบัญชี ฉบับตรวจสอบ ภายใน 2 เดือนนับแต่วันสิ้นสุด
รอบระยะเวลาบัญชี
1.2 งบการเงินประจ�ำรอบปีบัญชี ภายในระยะเวลาใดเวลาหนึ่งดังนี้
ฉบับตรวจสอบ
- ภายใน 2 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี
- ภายใน 3 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีส่ง
งบการเงินรายไตรมาส 4 ภายใน 45 วันนับแต่วันสุดท้ายของ
ไตรมาส 4
1.3 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี ภายใน 3 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี
(ข้อมูลตามแบบ 56-1 ทั้งนี้ หากมี
การออกหลักทรัพย์อื่น ต้องมีข้อมูล
ตามแบบส�ำหรับหลักทรัพย์นั้นด้วย)
1.4 รายงานประจ�ำปี
ไม่ช้ากว่าวันที่ส่งให้ผู้ถือหุ้น (ต้องพร้อมหรือก่อนส่งผู้ถือหุ้น)
แต่ไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี
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ประเภทรายงาน
ระยะเวลาและเงื่อนไขการส่งรายงาน
2.  รายงานที่ที่ต้องจัดท�ำและน�ำส่งเมื่อเกิดเหตุการณ์
2.1  การวิเคราะห์และค�ำอธิบาย
ระหว่างกาลของฝ่ายจัดการ
(Interim Management Disciussion
and Analysis)
2.2  แบบแสดงรายการข้อมูล
ระหว่างปี

จัดท�ำเมื่อรายได้หรือก�ำไรสุทธิตามงบงวดใดแตกต่างจากงวดเดียวกัน
ของปีก่อน > 20%
ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย : อย่างน้อยให้วิเคราะห์และอธิบายสาเหตุ
ปัจจัยที่ท�ำให้เกิดความแตกต่าง และผลกระทบที่เกิดจากปัจจัยดังกล่าว
เมื่อเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้
(1)  บริษัทหรือบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด
ในรูปของเงินสดหรือหลักทรัพย์ระยะสั้น (cash company) และได้ยื่น
ค�ำขอให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ พิจารณารับหลักทรัพย์ใหม่ หรือเป็นบริษัท
สามารถแก้ไขฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานให้พ้นเหตุอาจถูกเพิกถอน
หุ้นของบริษัทจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และตลาดหลักทรัพย์ฯ
ได้เผยแพร่ข้อมูลการพ้นเหตุอาจถูกเพิกถอนดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน
ทราบแล้ว  ต้องส่งรายงานต่อส�ำนักงานไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันที่
หลักทรัพย์จะเริ่มซื้อขาย
(2)  บริษัทหรือบริษัทย่อยได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทที่มิใช่
บริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
ว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการ
ได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (backdoor listing) และได้ยื่นค�ำขอ
ให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ พิจารณารับหลักทรัพย์ใหม่ ต้องส่งรายงาน
ต่อส�ำนักงานภายในวันท�ำการถัดจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
การเข้าท�ำรายการหรือวันที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุมัติค�ำขอรับ
หลักทรัพย์ใหม่ แล้วแต่วันใดจะถึงภายหลัง
(3)  บริษัทยื่นค�ำขอให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ พิจารณารับหลักทรัพย์ของบริษัท
ที่เกิดจากการควบบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามข้อก�ำหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าด้วยการรับหลักทรัพย์ของบริษัทที่เกิดจาก
การควบบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน  ต้องส่งรายงานต่อส�ำนักงาน
ภายใน 7 วันนับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนการควบรวมบริษัท
(4) กรณีที่บริษัทจดทะเบียนสมัครใจเปิดเผยข้อมูล เมื่อมีเหตุการณ์ส�ำคัญ
เกิดขึ้นและเป็นข้อมูลส�ำคัญที่มีประโยชน์ต่อผู้ลงทุน

154 คู่มือจัดท�ำแบบแสดงรายการข้อมูล แบบ 56-1 แบบ 69-1

1.2  กรณีบริษัทถูกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขึ้นเครื่องหมาย SP เนื่องจากมีปัญหาฐานะการเงิน
หรือบริษัทอยู่ในกลุ่ม NPG จะส่งข้อมูลตามประเภทและระยะเวลาที่ก�ำหนดใน 1.1 หรือตามประเภทและระยะ
เวลาดังต่อไปนี้ก็ได้
ประเภทรายงาน
1. รายงานทางการเงินส�ำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน
แรกของปีบัญชี และการวิเคราะห์และค�ำอธิบาย
ระหว่างกาลของฝ่ายจัดการ (Interim Management
Discussion and Analysis)
2. งบการเงินประจ�ำรอบปีบัญชี ฉบับตรวจสอบ
3. แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี
(ข้อมูลตามแบบ 56-1  ทั้งนี้ หากมีการออกหลักทรัพย์
อื่น ต้องมีข้อมูลตามแบบส�ำหรับหลักทรัพย์นั้นด้วย)
4. รายงานประจ�ำปี

ระยะเวลาและเงื่อนไขการส่งรายงาน
ภายใน 45 วันนับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลา 6
เดือนแรกของปีบัญชี

ภายใน 3 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี
ภายใน 3 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี

ไม่ช้ากว่าวันที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นแต่ไม่เกิน 4 เดือน
นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี
กรณียกเว้น
- ยกเว้นศาลมีค�ำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการตามกฎหมายว่าด้วย
ล้มละลาย ไม่ต้องส่งข้อมูลนี้ต่อส�ำนักงาน

2.   บริษัทไทยที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (Public Offering) ซึ่งอยู่
ระหว่างด�ำเนินการน�ำหุน้ เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เป็นไปตามตาราง
ที่ก�ำหนดใน 1.1  ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับรายงานประจ�ำปี ให้มีหน้าที่เมื่อบริษัทมีการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนแล้ว
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ภาคผนวก 11
แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
แนวคิดและวัตถุประสงค์
การมีระบบการควบคุมภายในที่ดีมีความส�ำคัญอย่างยิ่งส�ำหรับบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทที่มีประชาชน
เป็นผู้ถือหุ้น โดยระบบที่ดีจะสามารถช่วยป้องกัน บริหาร จัดการความเสี่ยงหรือความเสียหายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น
กับบริษัทและผู้ที่มีส่วนได้เสียได้เป็นอย่างดี   ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทที่จะต้องด�ำเนินการ
ให้มั่นใจว่า บริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม และเพียงพอในการดูแลการด�ำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย
วัตถุประสงค์ กฎหมาย ข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ   สามารถป้องกันทรัพย์สิน จากการทุจริต
เสียหาย รวมทั้งมีการจัดท�ำบัญชี รายงานที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)   ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี
จากไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส ประเทศไทย (PwC Thailand)  ในการพัฒนาแบบประเมินความเพียงพอของระบบ
ควบคุมภายใน (“แบบประเมิน”) ฉบับนีข้ นึ้ เพือ่ เป็นเครือ่ งมือช่วยให้บริษทั ใช้เป็นแนวทางในการประเมินความเพียง
พอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทด้วยตนเอง
แบบประเมินนี้ ได้จัดท�ำตามแนวคิดของ COSO1 (The Committee of Sponsoring Organizations of
the Treadway Commission) ที่ได้ปรับปรุง framework ใหม่ เมื่อเดือนพฤษภาคม 2556 และน�ำมาปรับให้
เข้าใจง่ายขึ้น รวมทั้งเหมาะสมกับบริษัทจดทะเบียนไทย ซึ่งค�ำถามหลักยังแบ่งออกเป็น 5 ส่วนเช่นเดียวกับแนวทาง
ของ COSO เดิม แต่ได้ขยายความแต่ละส่วนออกเป็นหลักการย่อยรวม 17 หลักการ เพื่อให้เข้าใจและเห็นภาพ
ของแต่ละส่วนได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
การน�ำไปใช้
บริษัทควรใช้แบบประเมินนี้เป็นแนวทางในการประเมินหรือทบทวนความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
อย่างน้อยทุกปี และอาจมีการทบทวนเพิ่มเติมหากเกิดเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินงานของบริษัท
อย่างมีนัยส�ำคัญ   การประเมินดังกล่าวควรผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท
ด้วย เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความเห็น มีความเข้าใจตรงกัน และสามารถก�ำหนดแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม
กับบริษัทได้  
การตอบแบบประเมินในแต่ละข้อ ควรอยู่บนพื้นฐานของการปฏิบัติจริง หากประเมินแล้วพบว่า  บริษัท
ยังขาดการควบคุมภายในที่เพียงพอในข้อใด (ไม่ว่าจะเป็นการไม่มีระบบในเรื่องนั้น หรือมีแล้วแต่ยังไม่เหมาะสม)
บริษัทควรอธิบายเหตุผลและแนวทางแก้ไขประกอบไว้ด้วย
				
1 เป็นคณะกรรมการร่วมของสถาบันวิชาชีพ 5 แห่ง ได้แก่ สถาบันผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งสหรัฐอเมริกา  (AICPA) สถาบันผู้ตรวจ
สอบภายในสากล (Institute of Internal Auditors หรือ IIA)  สถาบันผู้บริหารการเงิน  (Financial Executives Institute หรือ FEI)  
สมาคมนักบัญชีแห่งสหรัฐอเมริกา  (American Accounting Association หรือ AAA)  และสถาบันนักบัญชีเพื่อการบริหาร (Institute of  
Management Accountants หรือ IMA)
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การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
1. องค์กรแสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง (integrity) และจริยธรรม
ค�ำถาม
1.1   คณะกรรมการและผู้บริหารก�ำหนดแนวทาง และมีการปฏิบัติที่อยู่บนหลักความซื่อตรง
และการรักษาจรรยาบรรณในการด�ำเนินงาน ที่ครอบคลุมถึง
       1.1.1  การปฏิบัติหน้าที่ประจ�ำวัน และการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ
       1.1.2  การปฏิบัติต่อคู่ค้า ลูกค้า และบุคคลภายนอก
1.2   มีข้อก�ำหนดที่เป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรง
และรักษาจรรยาบรรณ ที่ครอบคลุมถึง
       1.2.1  มีข้อก�ำหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (code of conduct) ส�ำหรับผู้บริหารและพนักงาน
ที่เหมาะสม
       1.2.2  มีข้อก�ำหนดห้ามผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกิจการ ซึ่งรวมถึงการห้ามคอร์รัปชันอันท�ำให้เกิดความเสียหาย
ต่อองค์กร2
       1.2.3  มีบทลงโทษที่เหมาะสมหากมีการฝ่าฝืนข้อก�ำหนดข้างต้น
       1.2.4  มีการสื่อสารข้อก�ำหนดและบทลงโทษข้างต้นให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคน
รับทราบ เช่น รวมอยู่ในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่  ให้พนักงานลงนามรับทราบข้อก�ำหนด
และบทลงโทษเป็นประจ�ำทุกปี  รวมทั้งมีการเผยแพร่ code of conduct ให้แก่พนักงาน
และบุคคลภายนอกได้รับทราบ
1.3   มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตาม Code of Conduct
       1.3.1  การติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานก�ำกับ
ดูแลการปฏิบัติ (compliance unit)
       1.3.2  การประเมินตนเองโดยผู้บริหารและพนักงาน
       1.3.3  การประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญที่เป็นอิสระจากภายนอกองค์กร
1.4   มีการจัดการอย่างทันเวลา หากพบการไม่ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดเกี่ยวกับความซื่อตรงและ
การรักษาจรรยาบรรณ
       1.4.1  มีกระบวนการที่ท�ำให้สามารถตรวจพบการฝ่าฝืนได้ภายในเวลาที่เหมาะสม
       1.4.2  มีกระบวนการที่ท�ำให้สามารถลงโทษหรือจัดการกับการฝ่าฝืนได้อย่างเหมาะสม
และภายในเวลาอันควร
       1.4.3  มีการแก้ไขการกระท�ำที่ขัดต่อหลักความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณ
อย่างเหมาะสม และภายในเวลาอันควร
				
2 บริษัทควรก�ำหนดการควบคุมภายในตามมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันให้เหมาะสมกับความเสี่ยงของบริษัท

ใช่

ไม่ใช่

ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์เเละตลาดหลักทรัพย์ 157

2. คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแล (Oversight) และพัฒนา
การด�ำเนินการด้านการควบคุมภายใน
ค�ำถาม
2.1  มีการก�ำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบริหาร โดยได้สงวนสิทธิ์
อ�ำนาจเฉพาะของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน
2.2  คณะกรรมการก�ำกับดูแลให้มีการก�ำหนดเป้าหมายการด�ำเนินธุรกิจที่ชัดเจน
และวัดผลได้ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน
2.3  คณะกรรมการก�ำกับดูแลให้บริษัทก�ำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและ
ผู้บริหารให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎบัตร ซึ่งครอบคลุมบทบาทที่ส�ำคัญของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน
2.4  คณะกรรมการเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท และมีความเชี่ยวชาญ
ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท หรือสามารถขอค�ำแนะน�ำจากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ ได้
2.5  คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีความรู้ ความสามารถน่าเชื่อถือ และ
มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่อย่างแท้จริง เช่น ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท
ไม่มีความสัมพันธ์อื่นใด อันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจและปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ
ในจ�ำนวนที่เหมาะสมเพียงพอ
2.6  คณะกรรมการก�ำกับดูแลการพัฒนาและปฏิบัติเรื่องการควบคุมภายใน ในองค์กร
ซึ่งครอบคลุมทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการ
ควบคุม ข้อมูลและการสื่อสาร และการติดตาม

ใช่

ไม่ใช่

3. ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การก�ำหนดอ�ำนาจในการสั่งการและความรับผิดชอบ
ที่เหมาะสมเพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้การก�ำกับดูแล (oversight) ของคณะกรรมการ
ค�ำถาม
3.1  ผู้บริหารระดับสูงก�ำหนดโครงสร้างองค์กรที่สนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท
โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมทั้งทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงการจัดให้มีการควบคุมภายใน
อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น แบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานที่ส�ำคัญ ซึ่งท�ำให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุล
ระหว่างกัน  มีงานตรวจสอบภายในที่ขึ้นตรงกับกรรมการตรวจสอบ และมีสายการรายงาน
ที่ชัดเจน เป็นต้น
3.2  ผู้บริหารระดับสูงก�ำหนดสายการรายงานในบริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับ
อ�ำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และการสื่อสารข้อมูล
3.3  มีการก�ำหนด มอบหมาย และจ�ำกัดอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม
ระหว่างคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และพนักงาน

ใช่

ไม่ใช่
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4. องค์กรแสดงถึงความมุ่งมั่นในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
ค�ำถาม
4.1  บริษัทมีนโยบายและวิธีการปฏิบัติเพื่อจัดหา พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู้
และความสามารถที่เหมาะสม  และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบัตินั้น
อย่างสม�่ำเสมอ
4.2  บริษัทมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน การให้แรงจูงใจหรือรางวัลต่อบุคลากร
ที่มีผลการปฏิบัติงานดี และการจัดการต่อบุคลากรที่มีผลงานไม่บรรลุเป้าหมาย รวมถึง
การสื่อสารกระบวนการเหล่านี้ให้ผู้บริหารและพนักงานทราบ
4.3  บริษัทมีกระบวนการแก้ไขปัญหาหรือเตรียมพร้อมส�ำหรับการขาดบุคลากรที่มีความรู้
และความสามารถที่เหมาะสมอย่างทันเวลา
4.4  บริษัทมีกระบวนการสรรหา พัฒนา และรักษาผู้บริหารและพนักงานทุกคน เช่น การจัด
ระบบที่ปรึกษา (mentoring) และการฝึกอบรม
4.5  บริษัทมีแผนและกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดต�ำแหน่ง (succession plan) ที่ส�ำคัญ

ใช่

ไม่ใช่

5. องค์กรก�ำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ขององค์กร
ค�ำถาม
5.1  คณะกรรมการและผู้บริหารมีกระบวนการและการสื่อสารเชิงบังคับให้บุคลากรทุกคน
มีความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน และจัดให้มีการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการปฏิบัติ
ในกรณีที่จ�ำเป็น
5.2  คณะกรรมการและผู้บริหารก�ำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน การสร้างแรงจูงใจ
และการให้รางวัล ที่เหมาะสม โดยพิจารณาทั้งเรื่องการปฏิบัติตาม Code of Conduct
และวัตถุประสงค์ในระยะสั้นและระยะยาวของบริษัท
5.3  คณะกรรมการและผู้บริหารประเมินแรงจูงใจและการให้รางวัลอย่างต่อเนื่องโดยเน้น
ให้สามารถเชื่อมโยงกับความส�ำเร็จของหน้าที่ในการปฏิบัติตามการควบคุมภายในด้วย
5.4  คณะกรรมการและผู้บริหารได้พิจารณาไม่ให้มีการสร้างแรงกดดันที่มากเกินไป
ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรเเต่ละคน

ใช่

ไม่ใช่
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การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
6. องค์กรก�ำหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
ค�ำถาม
6.1  บริษัทสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และเหมาะสมกับธุรกิจ
ในขณะนั้น โดยแสดงได้ว่ารายการในรายงานทางการเงินมีตัวตนจริง ครบถ้วน แสดงถึงสิทธิ
หรือภาระผูกพันของบริษัทได้ถูกต้อง  มีมูลค่าเหมาะสม  และเปิดเผยข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง
6.2  บริษัทก�ำหนดสาระส�ำคัญของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปัจจัยที่ส�ำคัญ เช่น
ผู้ใช้รายงานทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโน้มของธุรกิจ
6.3  รายงานทางการเงินของบริษัทสะท้อนถึงกิจกรรมการด�ำเนินงานของบริษัท
อย่างแท้จริง
6.4  คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อนุมัติและสื่อสารนโยบาย
การบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ จนเป็นส่วนหนึ่ง
ของวัฒนธรรมขององค์กร

ใช่

ไม่ใช่

7. องค์ ก รระบุ แ ละวิ เ คราะห์ ค วามเสี่ ย งทุ ก ประเภทที่ อ าจกระทบต่ อ การบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ไ ว้
อย่างครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร
ค�ำถาม
7.1  บริษัทระบุความเสี่ยงทุกประเภทซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจทั้งระดับองค์กร
หน่วยธุรกิจ ฝ่ายงาน และหน้าที่งานต่างๆ  
7.2  บริษัทวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจเกิดจากทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก
องค์กร ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การด�ำเนินงาน การรายงาน การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
เเละด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
7.3  ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง
7.4  บริษัทได้ประเมินความส�ำคัญของความเสี่ยง โดยพิจารณาทั้งโอกาสเกิดเหตุการณ์
และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
7.5  บริษัทมีมาตรการและแผนปฏิบัติงานเพื่อจัดการความเสี่ยง โดยอาจเป็นการยอมรับความ
เสี่ยงนั้น (acceptance)  การลดความเสี่ยง (reduction)  การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง
(avoidance) หรือการร่วมรับความเสี่ยง (sharing)

ใช่

ไม่ใช่

160 คู่มือจัดท�ำแบบแสดงรายการข้อมูล แบบ 56-1 แบบ 69-1

8. องค์กรได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุวัตถุประสงค์
ขององค์กร
ค�ำถาม
8.1  บริษัทประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริตขึ้น โดยครอบคลุมการทุจริตแบบต่างๆ เช่น
การจัดท�ำรายงานทางการเงินเท็จ  การท�ำให้สูญเสียทรัพย์สิน  การคอร์รัปชัน การที่ผู้บริหาร
สามารถฝ่าฝืนระบบการควบคุมภายใน (management override of internal controls)
การเปลี่ยนเเปลงข้อมูลในรายงานที่ส�ำคัญ การได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินโดยไม่ถูกต้อง
เป็นต้น
8.2  บริษัทได้ทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาความเป็นไปได้
ของเป้าหมายที่ก�ำหนดแล้ว  รวมทั้งได้พิจารณาความสมเหตุสมผลของการให้สิ่งจูงใจหรือ
ผลตอบแทนแก่พนักงานแล้วด้วยว่า ไม่มีลักษณะส่งเสริมให้พนักงานกระท�ำไม่เหมาะสม  
เช่น ไม่ตั้งเป้าหมายยอดขายของบริษัทไว้สูงเกินความเป็นจริง จนท�ำให้เกิดเเรงจูงใจ
ในการตกเเเต่งตัวเลขยอดขาย เป็นต้น
8.3  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบถามผู้บริหารเกี่ยวกับโอกาสในการเกิดทุจริต
และมาตรการที่บริษัทด�ำเนินการเพื่อป้องกันหรือแก้ไขการทุจริต
8.4  บริษัทได้สื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติ ที่ก�ำหนดไว้

ใช่

ไม่ใช่

9. องค์กรสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน
ค�ำถาม
9.1  บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายนอกองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการด�ำเนิน
ธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้ก�ำหนดมาตรการตอบสนอง
ต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว
9.2  บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการท�ำธุรกิจ ที่อาจมีผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจ
การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้ก�ำหนดมาตรการตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว
9.3  บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงผู้น�ำองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจ
การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้ก�ำหนดมาตรการตอบสนองต่อ
การเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว

ใช่

ไม่ใช่
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การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)
10. องค์กรมีมาตรการควบคุมทีช่ ว่ ยลดความเสีย่ งทีจ่ ะไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กรให้อยูใ่ นระดับทีย่ อมรับได้
ค�ำถาม
10.1  มาตรการควบคุมของบริษัทมีความเหมาะสมกับความเสี่ยง และลักษณะเฉพาะของ
องค์กร เช่น สภาพแวดล้อม ความซับซ้อนของงาน ลักษณะงาน ขอบเขตการด�ำเนินงาน รวมถึง
ลักษณะเฉพาะอื่น ๆ
10.2  บริษัทมีมาตรการควบคุมภายในที่ก�ำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และครอบคลุม
กระบวนการต่างๆ อย่างเหมาะสม  เช่น  มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับธุรกรรม
ด้านการเงิน การจัดซื้อ และการบริหารทั่วไป ตลอดจนก�ำหนดขอบเขต  อ�ำนาจหน้าที่  และ
ล�ำดับชั้นการอนุมัติของผู้บริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน รัดกุม  เพื่อให้สามารถป้องกัน
การทุจริตได้  เช่น  มีการก�ำหนดขนาดวงเงินและอ�ำนาจอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับ ขั้นตอน
ในการอนุมัติโครงการลงทุน  ขั้นตอนการจัดซื้อและวิธีการคัดเลือกผู้ขาย การบันทึกข้อมูล
รายละเอียดการตัดสินใจจัดซื้อ  ขั้นตอนการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ หรือ การเบิกใช้เครื่องมือต่างๆ
เป็นต้น โดยได้จัดให้มีกระบวนการส�ำหรับกรณีต่างๆ ดังนี้
        10.2.1  การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และ
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อประโยชน์ในการติดตามและ
สอบทานการท�ำรายการระหว่างกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
รวมทั้งมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ
        10.2.2  กรณีที่บริษัทอนุมัติธุรกรรมหรือท�ำสัญญากับผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่มีผล
ผูกพันบริษัทในระยะยาวไปแล้ว เช่น การท�ำสัญญาซื้อขายสินค้า การให้กู้ยืม การค�้ำประกัน  
บริษัทได้ติดตามให้มั่นใจแล้วว่า มีการปฏิบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ตลอดระยะเวลา
ที่มีผลผูกพันบริษัท เช่น ติดตามการช�ำระคืนหนี้ตามก�ำหนด หรือมีการทบทวนความเหมาะสม
ของสัญญา เป็นต้น
10.3  บริษัทก�ำหนดให้การควบคุมภายในมีความหลากหลายอย่างเหมาะสม เช่น
การควบคุมแบบ manual และ automated หรือการควบคุมแบบป้องกันและติดตาม
10.4  บริษัทก�ำหนดให้มีการควบคุมภายในในทุกระดับขององค์กร เช่น ทั้งระดับกลุ่มบริษัท
หน่วยธุรกิจ สายงาน ฝ่ายงาน แผนก หรือกระบวนการ
10.5  บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ด้านต่อไปนี้ ออกจากกัน
โดยเด็ดขาด เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน กล่าวคือ
       (1) หน้าที่อนุมัติ
       (2) หน้าที่บันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และ
       (3) หน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน      

ใช่

ไม่ใช่

162 คู่มือจัดท�ำแบบแสดงรายการข้อมูล แบบ 56-1 แบบ 69-1

11. องค์ ก รเลื อ กและพั ฒ นากิ จ กรรมการควบคุ ม ทั่ ว ไปด้ ว ยระบบเทคโนโลยี เพื่ อ ช่ ว ยสนั บ สนุ น
การบรรลุวัตถุประสงค์
ค�ำถาม
11.1  บริษัทควรก�ำหนดความเกี่ยวข้องกันระหว่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ                    
ในกระบวนการปฏิบัติงานและการควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศ
11.2  บริษทั ควรก�ำหนดการควบคุมของโครงสร้างพืน้ ฐานของระบบเทคโนโลยีให้มคี วามเหมาะสม
11.3  บริษัทควรก�ำหนดการควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีให้ม             
ี
ความเหมาะสม
11.4  บริษัทควรก�ำหนดการควบคุมกระบวนการได้มา การพัฒนา และการบ�ำรุงรักษาระบบ
เทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม

ใช่

ไม่ใช่

12. องค์กรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้ก�ำหนดสิ่งที่คาดหวังและขั้นตอน
การปฏิบัติเพื่อให้นโยบายที่ก�ำหนดไว้นั้นสามารถน�ำไปสู่การปฏิบัติได้
ค�ำถาม
12.1  บริษัทมีนโยบายที่รัดกุมเพื่อติดตามให้การท�ำธุรกรรมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ
ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติ ที่ก�ำหนด เช่น
ข้อบังคับของบริษัท เกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกณฑ์ของส�ำนักงาน ฯลฯ
เพื่อป้องกันการหาโอกาสหรือน�ำผลประโยชน์ของบริษัทไปใช้ส่วนตัว  
12.2  บริษทั มีนโยบายเพือ่ ให้การพิจารณาอนุมตั ธิ รุ กรรมกระท�ำโดยผูท้ ไ่ี ม่มสี ว่ นได้เสียในธุรกรรมนัน้
12.3  บริษัทมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมค�ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท
เป็นส�ำคัญ และพิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการที่กระท�ำกับบุคคลภายนอก   
(at arms’ length basis)
12.4  บริษัทมีกระบวนการติดตามดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม รวมทั้ง
ก�ำหนดแนวทางให้บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหาร ในบริษัทย่อยหรือ
ร่วมนั้น ถือปฏิบัติ  (หากบริษัทไม่มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมไม่ต้องตอบข้อนี้)
12.5  บริษัทก�ำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการน�ำนโยบายและกระบวนการ              
ไปปฏิบัติโดยผู้บริหารและพนักงาน
12.6  นโยบายและกระบวนการปฏิบัติของบริษัทได้รับการน�ำไปใช้ในเวลาที่เหมาะสม โดย
บุคลากรที่มีความสามารถ รวมถึงการครอบคลุมกระบวนการแก้ไขข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
12.7  บริษัททบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบัติให้มีความเหมาะสมอยู่เสมอ

ใช่

ไม่ใช่
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ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)
13. องค์กรข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถด�ำเนินไปได้
ตามที่ก�ำหนดไว้
ค�ำถาม
13.1  บริษัทก�ำหนดข้อมูลที่ต้องการใช้ในการด�ำเนินงาน ทั้งข้อมูลจากภายในและภายนอก
องค์กร ที่มีคุณภาพและเกี่ยวข้องต่องาน
13.2  บริษัทพิจารณาทั้งต้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รับ รวมถึงปริมาณและความถูกต้อง
ของข้อมูล
13.3  บริษัทด�ำเนินการเพื่อให้คณะกรรมการมีข้อมูลที่ส�ำคัญอย่างเพียงพอส�ำหรับ              
ใช้ประกอบการตัดสินใจ ตัวอย่างข้อมูลที่ส�ำคัญ เช่น รายละเอียดของเรื่องที่เสนอ                         
ให้พิจารณา เหตุผล ผลกระทบต่อบริษัท ทางเลือกต่างๆ
13.4  บริษัทด�ำเนินการเพื่อให้กรรมการบริษัทได้รับหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบ
การประชุมที่ระบุข้อมูลที่จ�ำเป็นและเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย
ภายในระยะเวลาขั้นต�่ำตามที่กฎหมายก�ำหนด
13.5  บริษัทด�ำเนินการเพื่อให้รายงานการประชุมคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควร        
เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
แต่ละราย เช่น การบันทึกข้อซักถามของกรรมการ ความเห็นหรือข้อสังเกตของกรรมการในเรื่อง
ที่พิจารณา ความเห็นของกรรมการรายที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่อง ที่เสนอพร้อมเหตุผล เป็นต้น
13.6  บริษัทมีการด�ำเนินการดังต่อไปนี้     
        13.6.1 มีการจัดเก็บเอกสารส�ำคัญ ไว้อย่างครบถ้วนเป็นหมวดหมู่
        13.6.2 กรณีที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีหรือผู้ตรวจสอบภายในว่ามีข้อบกพร่อง              
ในการควบคุมภายใน บริษัทได้แก้ไขข้อบกพร่องนั้นอย่างครบถ้วนแล้ว

ใช่

ไม่ใช่
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14. องค์กรสือ่ สารข้อมูลภายในองค์กร ซึง่ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน
ที่จ�ำเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถด�ำเนินไปได้ตามที่วางไว้
ค�ำถาม
14.1  บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลภายในอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทาง              
การสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน
14.2  บริษัทมีการรายงานข้อมูลที่ส�ำคัญถึงคณะกรรมการบริษัทอย่างสม�่ำเสมอ และ
คณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศที่จ�ำเป็นต่อการปฏิบัติงานหรือสอบทาน
รายการต่าง ๆ ตามที่ต้องการ เช่น การก�ำหนดบุคคลที่เป็นศูนย์ติดต่อเพื่อให้สามารถติดต่อ
ขอข้อมูลอื่นนอกจากที่ได้รับจากผู้บริหาร รวมทั้งการติดต่อสอบถามข้อมูลจากผู้สอบบัญชี   
ผู้ตรวจสอบภายใน  การจัดประชุมระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหารตามที่คณะกรรมการ
ร้องขอ การจัดกิจกรรมพบปะหารือระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหารนอกเหนือจาก
การประชุมคณะกรรมการ  เป็นต้น   
14.3  บริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้บุคคลต่างๆ              
ภายในบริษัทสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตภายในบริษัท
(whistle-blower hotline) ได้อย่างปลอดภัย

ใช่

ไม่ใช่

15. องค์กรได้สื่อสารกับหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน
ค�ำถาม
15.1  บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
และมีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน เช่น จัดให้มีเจ้าหน้าที่
หรือหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์  ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน เป็นต้น
15.2  บริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก
องค์กรสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริต (whistle-blower hotline)
แก่บริษัทได้อย่างปลอดภัย

ใช่

ไม่ใช่
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ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
16. องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยังด�ำเนินไป
อย่างครบถ้วน เหมาะสม
ค�ำถาม
16.1  บริษัทจัดให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจและข้อก�ำหนดห้าม
ฝ่ายบริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
เช่น ก�ำหนดให้แต่ละส่วนงานติดตามการปฏิบัติ และรายงานผู้บังคับบัญชา หรือมอบหมายให้
หน่วยงานตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบัติ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น
16.2  บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้
โดยการประเมินตนเอง และ/หรือการประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายใน
16.3  ความถี่ในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของบริษัท
16.4  ด�ำเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยผู้ท่ีมีความรู้และ
ความสามารถ
16.5  บริษัทก�ำหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ขึ้นตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ
16.6  บริษัทส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานสากล                         
การปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (International Standards for the
Professional Practice of Internal Auditing, IIA)

ใช่

ไม่ใช่
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17. องค์กรประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่รับผิดชอบ
ซึ่งรวมถึงผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม
ค�ำถาม
17.1  บริษัทประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน และด�ำเนินการ
เพื่อติดตามแก้ไขอย่างทันท่วงที หากผลการด�ำเนินงานที่เกิดขึ้นแตกต่างจากเป้าหมาย                              
ที่ก�ำหนดไว้อย่างมีนัยส�ำคัญ
17.2  บริษัทมีนโยบายการรายงาน ดังนี้
        17.2.1 ฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการโดยพลัน ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์
หรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริตอย่างร้ายแรง มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย  หรือมีการกระท�ำ
ที่ผิดปกติอื่น ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนัยส�ำคัญ   
        17.2.2 รายงานข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�ำคัญ พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา (แม้ว่าจะ
ได้เริ่มด�ำเนินการจัดการแล้ว) ต่อคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณา
ภายในระยะเวลาอันควร
        17.2.3 รายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�ำคัญต่อ
คณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ

ใช่

ไม่ใช่
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ภาคผนวก 12
แบบ 56-2
รายงานประจ�ำปี
				 สิ้นสุดวันที่ 			
			
บริษัท			
		
การแสดงรายการในรายงานประจ�ำปีอย่างน้อยต้องมีข้อมูลตามรายการที่ก�ำหนดดังต่อไปนี้
ทั้งนี้ ในการเปิดเผยข้อมูลตามรายการดังกล่าว ให้ใช้ค�ำอธิบายในการเปิดเผยข้อมูลตามที่ระบุในแบบแสดง
รายการข้อมูลประจ�ำปี (“แบบ 56-1”) ส�ำหรับหัวข้อที่ตรงกับรายการนั้น เว้นแต่ในรายการที่มีการก�ำหนดไว้
เป็นการเฉพาะ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  ให้สรุปสาระส�ำคัญโดยสังเขปของข้อมูลที่เปิดเผย
ในหัวข้อเดียวกันของแบบ 56-1
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ  ให้สรุปการเปลีย่ นแปลงทีส่ ำ� คัญในปีทผี่ า่ นมา และให้แสดงข้อมูล
โครงสร้างรายได้เช่นเดียวกับข้อมูลที่เปิดเผยในหัวข้อเดียวกันของแบบ 56-1 ด้วย
3. ปัจจัยความเสี่ยง
4. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�ำคัญอื่น
5. ผู้ถือหุ้น
6. นโยบายการจ่ายเงินปันผล  
7. โครงสร้างการจัดการ
  
8. การก�ำกับดูแลกิจการ
9. ความรับผิดชอบต่อสังคม
10. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
11. รายการระหว่างกัน
12. ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำคัญ
13. การวิเคราะห์และค�ำอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis:
MD&A)   โดยให้แนบงบการเงินเปรียบเทียบของบริษัทและงบการเงินรวมเปรียบเทียบ (ในกรณีที่บริษัทมีบริษัท
ย่อย) ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้วโดยไม่ตัดทอนด้วย
14. ให้มีข้อความที่ระบุว่า  “ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เพิ่มเติม
ได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) ของบริษัทที่แสดงไว้ใน www.sec.or.th หรือเว็บไซต์
ของบริษัท (ถ้ามี)”
ทั้งนี้ ในการแสดงข้อมูลข้างต้น บริษัทที่ออกหลักทรัพย์สามารถพิจารณารูปแบบการอธิบาย
ได้ตามความเหมาะสม โดยอาจใช้วิธีการที่ช่วยในการสื่อสารเพื่อให้ผู้ลงทุนเข้าใจได้ง่ายขึ้นด้วยก็ได้ เช่น กราฟ
ภาพประกอบ เป็นต้น  อย่างไรก็ดี ข้อมูลทีเ่ ปิดเผยไม่วา่ จะอยูใ่ นรูปแบบใดจะต้องไม่มลี กั ษณะเป็นการแสดงข้อความ
อันเป็นเท็จ ปกปิดข้อความจริง หรือท�ำให้บุคคลอื่นส�ำคัญผิดในข้อมูล

