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

 
 

ส ำหรับรอบปีส้ินสุด 31 ธันวำคม 2564 เป็นต้นไป  

แบบ 56-1 One Report (ทจ. 55/2563) 
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ค ำแนะน ำในกำรใช้คู่มือกำรจัดท ำแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี/รำยงำนประจ ำปี  
(“แบบ 56-1 One Report”) พร้อมกบัค ำอธิบำย 

 

 คู่มือการจดัท าแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี/รายงานประจ าปี (“แบบ 56-1 One Report”) 
พร้อมกบัค าอธิบายฉบบัน้ี (“คู่มือ”) จดัท าขึ้นโดยการรวมแบบ 56-1 One Report ค าอธิบาย แนวปฏิบติั 
ค าแนะน า และตวัอยา่งประกอบไวด้ว้ยกนั เพื่อเป็นแนวทางใหบ้ริษทัท่ีออกหลกัทรัพยแ์ละบริษทั 
จดทะเบียนสามารถเปิดเผยขอ้มูลไดอ้ยา่งถูกตอ้งและครบถว้น เพียงพอต่อการตดัสินใจของผูล้งทุน   
 
ในกำรจัดท ำคู่มือฉบับนี ้ส ำนักงำนจะแสดงข้อมูล ดังนี้ 
 ตวัอกัษรปกติ และเอกสารแนบ แสดงถึง ขอ้ก าหนดของแบบ 56-1 One Report ตาม 
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผย 
ขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์  
  ตัวอักษรเอียง และภาคผนวก แสดงถึง ค าอธิบาย แนวปฏิบัติ ค าแนะน า และตัวอย่าง
ประกอบเพ่ิมเติม ซ่ึงจะมีค าอธิบายเฉพาะหัวข้อท่ีอาจมีปัญหาในทางปฏิบัติ หรืออาจต้องการแนวปฏิบัติ
หรือค าแนะน าท่ีช่วยในการจัดท าแบบ 56-1 One Report 
 
 ทั้งน้ี ค  าอธิบาย แนวปฏิบติั ค าแนะน า และตวัอยา่งประกอบ เป็นเพียงแนวทาง 
ท่ีใชอ้ธิบายเพื่อประกอบความเขา้ใจ ส่วนการบงัคบัใชต้ามกฎหมายเป็นไปตามขอ้ก าหนดของ 
แบบ 56-1 One Report 
   
  อน่ึง เน่ืองจากแบบ 56-1 One Report และแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์ 
(“แบบ 69-1”) มีขอ้ก าหนดส่วนใหญ่เหมือนกนั บริษทัท่ีออกหลกัทรัพยแ์ละท่ีปรึกษาทางการเงิน 
จึงสามารถท่ีจะน าคู่มือฉบบัน้ีไปใชเ้ป็นคู่มือประกอบการจดัท าแบบ 69-1 ดว้ย 
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หลักการจัดท าและเปิดเผยข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี/รายงานประจ าปี  (“แบบ 56-1 One Report”) 
  

 แบบ 56-1 One Report จัดท าขึน้เพ่ือให้แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีและรายงานประจ าปี 
ท่ีจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น เป็นข้อมูลชุดเดียวกัน ท าให้ลดภาระแก่บริษัทจดทะเบียน และผู้ลงทุนสามารถศึกษา
ติดตามข้อมูลท่ีส าคัญของบริษัทท่ีออกหลักทรัพย์หรือบริษัทจดทะเบียนเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนได้ 
ไม่ว่าจะเป็นลักษณะการประกอบธุรกิจ  การบริหารจัดการ  ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทท่ีออก
หลักทรัพย์ นอกเหนือจากข้อมูลในเชิงตัวเลขท่ีปรากฏอยู่ในงบการเงิน ซ่ึงการท่ีผู้ลงทุนเข้าใจและมีข้อมูล 
ของบริษัทอย่างเพียงพอตามความเป็นจริงนี ้จะเป็นส่วนส าคัญในการสร้างความน่าเช่ือถือให้แก่บริษัทท่ีออก
หลักทรัพย์น้ันเอง ท้ังยังช่วยยกระดับคุณภาพการเปิดเผยข้อมูลในแบบ 56-1 One Report ของบริษัทจดทะเบียนไทย 
ในภาพรวม และส่งผลดีต่อตลาดทุนไทยโดยรวม ในการเป็นแหล่งระดมทุมและตลาดทุนของผู้ลงทุน 
ท้ังในประเทศและต่างประเทศด้วย 

 ข้อก าหนดในแบบ 56-1 One Report จะเป็นเพียงข้อก าหนดขั้นต า่ท่ีจะต้องเปิดเผย ซ่ึงหากมี 
ข้อมูลอ่ืนใดท่ีอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน บริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลน้ันด้วย  

 นอกจากนี ้ในระหว่างปีหากมีการเปล่ียนแปลงเก่ียวกับบริษัทท่ีออกหลักทรัพย์อย่างมีนัยส าคัญ 
เช่น มีการควบรวมกิจการ มีการเปล่ียนแปลงธุรกิจหลัก ฯลฯ บริษัทต้องจัดท าแบบ 56-1 One Report  
ระหว่างกาลตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการรายงาน 
การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทท่ีออกหลักทรัพย์ด้วย เพ่ือให้ 
แบบแสดงรายการข้อมูลของบริษัทแสดงข้อมูลธุรกิจท่ีเป็นปัจจุบัน   

 อน่ึง หลักส าคัญในการจัดท าแบบ 56-1 One Report คือ การมีข้อมูลท่ีมีนัยส าคัญอย่างถูกต้อง 
เพียงพอ ต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน โดยไม่มีข้อมูล หรือ ข้อความหมายใดท่ีอาจท าให้เกิดความเข้าใจผิด 
(misleading) และสะท้อนถึงสถานะและข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบัน 
 

ในการจัดท าแบบ 56-1 One Report บริษัทท่ีออกหลักทรัพย์ ควรถือปฏิบัติดังนี ้
1. ถ้อยค าและข้อความท่ีใช้ต้องอยู่บนพืน้ฐานของความถูกต้อง เป็นจริง และส่วนท่ีเป็น 

การวิเคราะห์กต้็องอยู่บนหลักความสมเหตุผล ระมัดระวัง  ท้ังนี ้ต้องไม่มีถ้อยค าหรือข้อความท่ีเป็น 
การกล่าวลอย ๆ อวดอ้าง หรือโฆษณาโดยไม่สามารถพิสูจน์ได้ด้วยข้อเทจ็จริง 

2. การอธิบายข้อมูลต้องท าอย่างกระชับ ไม่ซ ้าซ้อน (โดยอาจใช้วิธีอ้างอิงข้อมูลได้โดยไม่ต้อง
อธิบายซ ้า) และไม่มีข้อความอันอาจท าให้ผู้ลงทุนส าคัญผิด ควรส่ือด้วยภาษาท่ีชัดเจนเข้าใจง่าย และอาจใช้
ตาราง รูปภาพ หรือกราฟ ประกอบการบรรยายตามความเหมาะสม  ท้ังนี ้ข้อมูลท่ีเปิดเผยไม่ว่าจะอยู่ ใน 
รูปแบบใด จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการแสดงข้อความอันเป็นเทจ็ ปกปิดข้อความจริง หรือท าให้บุคคลอ่ืน 
ส าคัญผิด 

3. การจัดพิมพ์ การใช้ตัวอักษร และการจัดบรรทัดควรใช้ขนาดท่ีพอเหมาะซ่ึงท าให้อ่านได้
สะดวก 

4. การเปิดเผยข้อมูลนี ้ควรผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท ก่อนท่ีจะส่งให้ส านักงาน  
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ส่วนที่ 1 

กำรประกอบธุรกจิและผลกำรด ำเนินงำน 
 
1. โครงสร้ำงและกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษัท 
 1.1  นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ 

  ใหอ้ธิบายภาพรวมท่ีมาและลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษทั หรือกลุ่มบริษทั  
ซ่ึงประกอบดว้ยบริษทั  บริษทัยอ่ย  และบริษทัร่วม ท่ีด าเนินงานอยูใ่นปัจจุบนั หรือก าลงัจะด าเนินงาน 
แลว้แต่กรณี  โดยใหอ้ธิบายในประเด็นดงัต่อไปน้ีดว้ย  
  1.1.1 วิสัยทศัน์ วตัถุประสงค ์เป้าหมาย หรือกลยทุธ์ในการด าเนินงานของบริษทั 
หรือกลุ่มบริษทัในภาพรวม ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัก าหนด ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึงทิศทางและ 
ความมุ่งมัน่ท่ีจะขบัเคล่ือนธุรกิจไปสู่ความยัง่ยนื โดยอธิบายเท่าท่ีบริษทัเห็นวา่เหมาะสม เพื่อใหผู้ล้งทุน 
เขา้ใจ และใชเ้ป็นแนวทางในการติดตามทิศทางการด าเนินธุรกิจของบริษทัในอนาคตต่อไป  
 

 ค าแนะน า หรือค าอธิบายเพิม่เติม 
 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือกลยุทธ์ในการด าเนินงาน 
 การก าหนดวิสัยทัศน์ วัตถปุระสงค์ และเป้าหมายของบริษัท ควรสะท้อนให้เห็นถึง 
ความมุ่งมั่นท่ีจะสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยัง่ยืน โดยค านึงถึงประเดน็อย่างน้อยดังต่อไปนี ้  
1) แข่งขันได้ มีผลประกอบการท่ีดี  2) ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบ
ต่อผู้ ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย  3) เป็นประโยชน์ต่อสังคม ลดผลกระทบทางลบต่อส่ิงแวดล้อม  และ  
4) สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง  นอกจากนี ้กลยทุธ์ในการด าเนินงานควรสอดคล้อง
และเป็นไปเพ่ือให้สามารถบรรลวุัตถปุระสงค์ และเป้าหมายหลักของบริษัท   ซ่ึงการเปิดเผยวิสัยทัศน์ 
วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย หรือกลยทุธ์ นี ้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุนท่ีสนใจ รวมท้ังท าให้ผู้ลงทุนเข้าใจ
ทิศทางการด าเนินงานของบริษัทได้   
             ท้ังนี ้ การก าหนดเป้าหมายของบริษัทควรเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและ
ศักยภาพของกิจการ โดยอาจเป็นเป้าหมายท่ีเป็นตัวเงิน และไม่ใช่ตัวเงินกไ็ด้  และควรค านึงถึงความเส่ียง
ของการต้ังเป้าหมายท่ีอาจน าไปสู่การกระท าผิดกฎหมาย หรือขาดจริยธรรม นอกจากนี ้ ในกรณีท่ีบริษัท
จะระบุเป้าหมายท่ีเป็นตัวเงินหรือตัวเลขการด าเนินงาน บริษัทต้องพิจารณาแล้วว่าอยู่ในวิสัยท่ีเป็นไปได้ 
โดยควรระบุกลยทุธ์หรือมาตรการด าเนินงานรองรับ ตลอดจนแนวทางท่ีบริษัทจะด าเนินการเพ่ือให้
บรรลเุป้าหมายดังกล่าวไว้ด้วย  
 นอกจากนี ้ควรอธิบายความคืบหน้าและสาเหตุของการไม่สามารถปฏิบัติตามเป้าหมาย
ดังกล่าวในแบบ 56-1 One Report ของปีต่อ ๆ ไปด้วย (บริษัทอาจจะอธิบายความคืบหน้าและสาเหตุไว้
ในหัวข้อ “การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ” กไ็ด้) ไม่ว่าในกรณีใด บริษัทต้องไม่ใช้ 
การเปิดเผยข้อมูลนี ้เพ่ือการโฆษณากล่าวอ้างลอย ๆ หรือท าให้ส าคัญผิด  
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  1.1.2  การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญั   
   ใหอ้ธิบายการเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญัเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงอ านาจ 
ในการควบคุมบริษทั และลกัษณะการประกอบธุรกิจในปีท่ีผ่านมาโดยสังเขป  ทั้งน้ี หากบริษทัมีการ
เปล่ียนแปลงโครงสร้างการถือหุ้น การจดัการ หรือการประกอบธุรกิจอย่างมีนยัส าคญั หรือมีเหตุการณ์ส าคญัอ่ืน 
(เช่น การควบรวมกิจการ) ในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมา ใหอ้ธิบายการเปล่ียนแปลงในเร่ืองดงักล่าวดว้ย   
  1.1.3 ใหร้ะบุวา่บริษทัไดใ้ชเ้งินระดมทุนเป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์แจง้ในแบบแสดง
รายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ลว้1หรือไม่   โดยใหบ้ริษทัเปิดเผยขอ้มูล ดงัน้ี 
 

          ค าแนะน า หรือค าอธิบายเพิม่เติม 
  ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงวัตถปุระสงค์การใช้เงินให้อธิบายการด าเนินการของบริษัท 
ตามท่ีก าหนดในประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย 
การเปล่ียนแปลงวัตถปุระสงค์การใช้เงินตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และ 
ร่างหนังสือชีช้วนหรือท่ีก าหนดในข้อก าหนดสิทธิ 
 

   (1)  การใชเ้งินท่ีไดจ้ากการเสนอขายตราสารทุนหรือตราสารหน้ีแต่ละคร้ัง2 

  

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

กำรใช้เงิน 
 

จ ำนวนเงินท่ีใช้
โดยประมำณ 

ระยะเวลำท่ีใช้เงิน
โดยประมำณ 

รำยละเอียด /ควำมคืบหน้ำของกำรใช้เงิน/
เหตุผลและมำตรกำรด ำเนินกำรกรณีใช้เงิน

ไม่เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือใชใ้นการซ้ือสินทรัพย ์
หรือลงทนุในกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการด าเนินธุรกิจปัจจุบนั  

  - กรณีเป็นการซ้ือสินทรัพย ์ให้อธิบาย
เก่ียวกบัประเภทสินทรัพยแ์ละจ านวนเงิน 
ท่ีใชโ้ดยประมาณ  
- กรณีเป็นการลงทนุในกิจการใหอ้ธิบาย
ลกัษณะกิจการท่ีจะลงทนุ สถานะ 
การลงทุน และจ านวนเงินท่ีใช้
โดยประมาณทั้งน้ี กรณีการซ้ือสินทรัพย ์
หรือลงทนุในกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการ
ด าเนินธุรกิจปัจจุบนั ให้อธิบายเหตุผลและ      
ท่ีมาของการเขา้ไปซ้ือสินทรัพย ์หรือ
ลงทุนในกิจการดงักล่าวดว้ย 

2. เพ่ือใชใ้นการซ้ือสินทรัพย ์
หรือลงทนุในกิจการท่ีไม่
เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจ
ปัจจุบนั 

  



- 9 - 

 

หมำยเหต ุ:   
1.  ให้เปิดเผยประมาณการมูลค่าเงินท่ีใชแ้ยกแต่ละวตัถปุระสงคก์ารใชเ้งิน โดยอาจเปิดเผยขอ้มูลในลกัษณะเป็นช่วง  

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

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

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

 1.2 ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ 
  1.2.1 โครงสร้างรายได้1 
   ในกรณีท่ีบริษทัมีสายผลิตภณัฑ์หรือกลุ่มธุรกิจมากกวา่ 1 สาย หรือ 1 กลุ่ม ใหร้ะบุ 
สัดส่วนรายไดจ้ากแต่ละสายผลิตภณัฑห์รือกลุ่มธุรกิจ โดยอยา่งนอ้ยใหแ้สดงสัดส่วนรายได้ของสายผลิตภณัฑ์ 
หรือกลุ่มธุรกิจท่ีมีมูลค่าเกินกวา่ร้อยละ 10 ของรายไดร้วมตามงบก าไรขาดทุนรวมของปีบญัชีล่าสุด  โดยใหแ้สดง 
ตามตารางดงัน้ี  ทั้งน้ี ในกรณีท่ีหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษทัได้แสดงผลการด าเนินงานของแต่ละ

 
3  การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบักฎหมายท่ีใชบ้งัคบั ใหใ้ชส้ าหรับบริษทัท่ีเคยเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวในแบบแสดงรายการขอ้มูล 
การเสนอขายตราสารหน้ีแลว้  

กำรใช้เงิน 
 

จ ำนวนเงินท่ีใช้
โดยประมำณ 

ระยะเวลำท่ีใช้เงิน
โดยประมำณ 

รำยละเอียด /ควำมคืบหน้ำของกำรใช้เงิน/
เหตุผลและมำตรกำรด ำเนินกำรกรณีใช้เงิน
ไม่เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ 

3. เพื่อช าระคืนเงินกู ้หรือหน้ี
จากการออกตราสารหน้ี 

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

4. กรณีอื่น ๆ เช่น เงินทุนท่ีใช้
หมุนเวียนในกิจการ 
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สายผลิตภณัฑ์ไวค้รบถ้วนตามมาตรฐานการบญัชีวา่ดว้ยการเสนอขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานแลว้  
อาจอธิบายโครงสร้างรายไดเ้ฉพาะปีล่าสุดก็ได ้(เช่น บริษทัมีรายไดจ้ากการประกอบธุรกิจ A ร้อยละ 65 และ
ธุรกิจ B ร้อยละ 35  พร้อมทั้งอธิบายอา้งอิงถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง) 
สายผลิตภณัฑ/์กลุ่มธุรกิจ ด าเนินการ

โดย 
% การถือหุ้น
ของบริษทั 

ปี 25.. 
รายได้2 

 
% 

ปี 25.. 
รายได้2 

 
% 

ปี 25.. 
รายได้2 

 
% 

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

        

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

 ค าแนะน า หรือค าอธิบายเพิม่เติม 
 1. การแบ่งแยกสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจให้เป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัท โดยควร
ค านึงถึง ลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือบริการ ลักษณะของกระบวนการผลิต ประเภทหรือกลุ่มลูกค้า วิธีการ 
จัดจ าหน่ายหรือการให้บริการ สภาพแวดล้อมทางกฎหมาย ซ่ึงในสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจเดียวกัน ควรมี
ปัจจัยดังกล่าวท่ีคล้ายคลึงกันหรือเก่ียวข้องกัน  ท้ังนี ้หากสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจใดท่ีมีปัจจัยบางอย่าง 
ท่ีคล้ายคลึงกัน แต่มีความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีแตกต่างกันอย่างเป็นสาระส าคัญ เช่น ผลิตภัณฑ์อาหารแช่แขง็ 
ผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋อง  เป็นต้น กค็วรแยกเป็นคนละสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ 
 2. ในกรณีท่ีบริษัทมีบริษัทย่อย ให้ใช้รายได้ตามงบการเงินรวมในการแสดงโครงสร้างรายได้ 
 3. ในกรณีท่ีสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจใดมีมูลค่ารายได้น้อยกว่าร้อยละ 10 ของรายได้รวม
ตามงบการเงินรวม บริษัทสามารถเปิดเผยรวมกับรายได้อ่ืน โดยอธิบายถึงลักษณะรายได้ จ านวน และสัดส่วน
ของรายได้ของกลุ่มธุรกิจดังกล่าวด้วย 
 4. การแสดงโครงสร้างรายได้ของธุรกิจเฉพาะ  
  4.1 สถาบันการเงิน : ควรแสดงโครงสร้างรายได้แยกตามรายได้ดอกเบีย้สุทธิ (หลังจากหัก
ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้) และรายได้ท่ีไม่ใช่ดอกเบีย้ เช่น รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ  ก าไรจากธุรกรรม 
เพ่ือค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ  ก าไรจากเงินลงทุน เป็นต้น  ท้ังนี ้อาจแสดงโครงสร้างรายได้แยกตาม
แผนกลยุทธ์ของบริษัท หรือตามกลุ่มลูกค้าธนาคารตามความเหมาะสมประกอบด้วยกไ็ด้ 
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   4.2 บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ : ควรแสดงโครงสร้างรายได้แยกตามประเภทลักษณะ
ธุรกิจ เช่น อสังหาริมทรัพย์เพ่ือขาย อสังหาริมทรัพย์เพ่ือให้เช่า และการรับจ้างก่อสร้าง เป็นต้น  ท้ังนี ้กรณี
บริษัทท่ีมีรายได้จากการท าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพ่ือขาย บริษทัควรแยกประเภทรายได้ตามลักษณะประเภท
ของสินค้า (เช่น บ้านเดี่ยว คอนโด เป็นต้น) และหากบริษัทมีรายได้จากการรับจ้างก่อสร้าง บริษัทควรแยก
ประเภทรายได้ตามลักษณะงานท่ีรับจ้างก่อสร้าง (เช่น งานภาครัฐ งานภาคเอกชน) ด้วย 
  5. การแสดงโครงสร้างรายได้กรณีท่ีบริษัทมีรายได้จากต่างประเทศ : ควรแสดงโครงสร้าง
รายได้ท้ังในและต่างประเทศ โดยระบุมูลค่าและสัดส่วน  ท้ังนี ้บริษัทอาจแสดงข้อมูลตามตัวอย่างดังนี  ้
 

ประเภท ปี 25… ปี 25... ปี 25... 
มูลค่ำ % ต่อรำยได้รวม มูลค่ำ % ต่อรำยได้รวม มูลค่ำ % ต่อรำยได้รวม 

รายไดจ้ากในประเทศ        

รายไดจ้ากต่างประเทศ       

        - จากประเทศในกลุ่ม CLMV       

        - จากประเทศอื่น       

  6. บริษัทควรเปิดเผยข้อมูลแยกตามแต่ละสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจตามแนวทางดังนี  ้
   6.1 ในการอธิบายการประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ ให้อธิบายทีละสาย
ผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ ตามท่ีมีการแบ่งไว้ในตารางโครงสร้างรายได้ โดยให้อธิบายสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่ม
ธุรกิจท่ี 1 ตั้งแต่หัวข้อ (1) ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ (2) การตลาดและภาวะการแข่งขัน (3) การจัดหา
ผลิตภัณฑ์หรือบริการ และ (4) งานท่ียงัไม่ได้ส่งมอบ ให้เสร็จส้ินก่อนแล้ว จึงค่อยอธิบายสายผลิตภัณฑ์หรือ
กลุ่มธุรกิจท่ี 2 ภายใต้หัวข้อ (1)-(4) ต่อไป 
   6.2 ในกรณีท่ีบริษัทแบ่งแยกสายผลิตภัณฑ์ เน่ืองจากมีความเส่ียงและผลตอบแทน 
ท่ีแตกต่างกัน แต่มีปัจจัยอ่ืนตามหัวข้อ ตามข้อ 6.1(2)-(4) ท่ีเหมือนกัน (เช่น มีกลุ่มลูกค้า หรือใช้ช่องทาง 
การจ าหน่ายของแต่ละสายผลิตภัณฑ์เดียวกันเป็นต้น) ให้อธิบายลักษณะผลิตภัณฑ์ทีละสาย แต่อาจอธิบาย
หัวข้ออ่ืนตาม 6.1(2)-(4) ของทุกสายผลิตภัณฑ์รวมกันกไ็ด้ 
     6.3 หากมีสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจเดียว อาจไม่ต้องแยกหัวข้อนีไ้ว้ต่างหาก  
โดยอาจอธิบายไว้ภายใต้หัวข้อลักษณะการประกอบธุรกิจกไ็ด้ 
   6.4 หากมียีห้่อ ลิขสิทธ์ิ เคร่ืองหมายการค้า สิทธิบัตร สัมปทาน หรือใบอนุญาตส าคัญ  
ท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ ให้ระบุด้วย 
   6.5 กรณีบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ : ให้อธิบายลักษณะโครงการท่ีด าเนินการอยู่  
เช่น ช่ือและท่ีตั้งของโครงการ ประเภทโครงการ กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย จ านวนหน่วย พืน้ท่ีขาย/ให้เช่า  
มูลค่าโครงการ ความคืบหน้าในการขาย/การพัฒนาโครงการ  
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  1.2.2 ขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ 
   ใหอ้ธิบายขอ้มูลดงัต่อไปน้ีแยกตามแต่ละสายผลิตภณัฑห์รือกลุ่มธุรกิจ  
   (1) ลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบริการ และการพฒันานวตักรรมธุรกิจ 
   ใหอ้ธิบายลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบริการเพื่อใหผู้ล้งทุนเขา้ใจลกัษณะธุรกิจ 
ของบริษทัในปีท่ีผา่นมา  รวมถึงปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อโอกาสหรือขอ้จ ากดัการประกอบธุรกิจ เช่น  
การไดรั้บใบอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจ สัมปทาน หรือการส่งเสริมการลงทุน เป็นตน้  พร้อมทั้งอธิบาย 
ลกัษณะสิทธิประโยชน์ท่ีไดรั้บดว้ย 
 

 ค าแนะน า หรือค าอธิบายเพิม่เติม 
 การเปิดเผยการส่งเสริมการลงทุนให้เปิดเผยเฉพาะท่ีมีนัยส าคัญ เช่น สิทธิประโยชน์ด้านภาษี
เงินได้นิติบุคคล ส่วนการส่งเสริมการลงทุนด้านอ่ืนสามารถสรุปให้เห็นภาพรวมได้โดยท่ีไม่ต้องแจกแจง
รายการ 

 

   กรณีบริษทัหรือบริษทัยอ่ยประกอบธุรกิจท่ีมีลกัษณะเป็นโครงการ เช่น  
ธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์หรือธุรกิจโรงไฟฟ้า เป็นตน้ ขอใหอ้ธิบายขอ้มูลของแต่ละโครงการท่ีมีนยัส าคญั 
เช่น ท่ีตั้งโครงการ ลกัษณะลูกคา้ กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย มูลค่าโครงการ  ความคืบหนา้ของการพฒันาและการขาย 
เป็นตน้ 

   ใหอ้ธิบายนโยบายการวิจยัและพฒันาในดา้นต่าง ๆ  และใหร้ะบุรายละเอียด
เก่ียวกบัการพฒันานวตักรรมในกระบวนการ สินคา้และ/หรือบริการ หรือโมเดลธุรกิจ (ถา้มี) ซ่ึงแสดง 
ใหเ้ห็นวา่บริษทัมีการพฒันาอย่างต่อเน่ืองเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูมี้ส่วนไดเ้สียและพร้อมรองรับ 
การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงน าไปสู่การเพิ่มโอกาสและความสามารถในการแข่งขนั 
โดยบริษทัสามารถอธิบายขอ้มูลโดยสังเขปตามท่ีบริษทัเห็นว่าเหมาะสม พร้อมทั้งแสดงรายจ่ายในระยะ 3 ปี  
ท่ีผา่นมาส าหรับการท าวิจยัและพฒันาดงักล่าว กรณีท่ีไม่มี ใหร้ะบุวา่ไม่มี พร้อมทั้งอธิบายเหตุผลประกอบดว้ย 

   (2) การตลาดและการแข่งขนั 
   (ก) ใหอ้ธิบายนโยบายการตลาดของผลิตภณัฑห์รือบริการท่ีส าคญัใน 
ปีท่ีผา่นมาซ่ึงอาจอธิบายในเชิงเปรียบเทียบกบัคู่แข่งในภาพรวม ลกัษณะลูกคา้ กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย การจ าหน่าย 
และช่องทางการจดัจ าหน่ายหากมีการส่งผลิตภณัฑ์ออกไปจ าหน่ายต่างประเทศ ใหร้ะบุสัดส่วนการจ าหน่าย 
ในประเทศต่อการส่งออกไปจ าหน่ายต่างประเทศ ช่ือประเทศหรือกลุ่มประเทศท่ีจ าหน่ายผลิตภณัฑห์รือ 
บริการดว้ย 
 (ข) ใหอ้ธิบายสภาพการแข่งขนัภายในอุตสาหกรรมในปีท่ีผา่นมา และ
แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขนัในอนาคต  เช่น จ านวนคู่แข่งโดยประมาณ ขนาดของบริษทั
เม่ือเทียบกบัคู่แข่ง สถานภาพและศกัยภาพในการแข่งขนัของบริษทั ช่ือคู่แข่ง (โดยทัว่ไปไม่จ าเป็นตอ้งเปิดเผย 
เวน้แต่ในกรณีท่ีในอุตสาหกรรมน้ีมีคู่แข่งเพียงรายเดียว หรือน้อยรายท่ีเป็นผูน้ าตลาด) เป็นตน้ 
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 ค าแนะน า หรือค าอธิบายเพิม่เติม 
 1. นโยบายการแข่งขัน และจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัท ควรอธิบาย 
  1.1 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ควรอธิบายตลาดหลัก เช่น บริษัทเน้นการแข่งขันในตลาดสินค้า
คุณภาพสูง ส าหรับลูกค้าระดับบน ซ่ึงมีคู่แข่งน้อยราย ส่วนใหญ่มาจากต่างประเทศ เป็นต้น ในกรณีเป็น
ผลิตภัณฑ์ท่ีมีลูกค้าเฉพาะกลุ่ม ควรอธิบายลักษณะลูกค้า ความสัมพันธ์ และระยะเวลาท่ีติดต่อกับลูกค้าด้วย  
โดยอาจไม่ต้องระบุช่ือ  ท้ังนี ้ควรเน้นอธิบายลูกค้ารายใหญ่ (เช่น มากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้รวม) แต่หาก
สัดส่วนของลูกค้ารายใดมีนัยส าคัญต่อการด าเนินธุรกิจ (เช่น มากกว่าร้อยละ 30 ของรายได้รวมดังกล่าว)  
ให้เปิดเผยไว้เป็น ปัจจัยความเส่ียงด้วย 
  1.2 ในกรณีท่ีบริษัทแต่งตั้งให้บุคคลใดเป็นผู้จัดจ าหน่ายแต่เพียงผู้เดียว ให้ระบุไว้ด้วย  
พร้อมช่ือบุคคลดังกล่าว และสาระส าคัญของสัญญาแต่งตั้งด้วย เช่น จ านวนปี การก าหนดผลตอบแทน เป็นต้น 
 2. ภาวะการตลาดและการแข่งขัน 
    2.1 ให้อธิบายในภาพรวมท่ีจะท าให้ผู้ลงทุนสามารถเข้าใจ โดยอาจไม่จ าเป็นต้องเปิดเผย
ข้อมูลในเร่ือง ส่วนแบ่งตลาดของคู่แข่ง โอกาสและอุปสรรคในอุตสาหกรรม และปัจจัยแห่งความส าเร็จของ 
ผู้ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรม (key success factor) แต่ควรอธิบายภาพกว้างเก่ียวกับอุปสงค์ อุปทาน การมี
สินค้าทดแทน ปัจจัยท่ีกระทบต่ออัตราการเติบโตของอุตสาหกรรม เป็นต้น (โดยอาจยกตัวเลขประกอบด้วย 
กไ็ด้ เช่น การบริโภคหรือการส่งออก เท่ากับ...............ล้านบาท ในปี ...............เพ่ิมขึน้เป็น...............ล้านบาท  
ในปี ...............เป็นต้น) 
  2.2 ควรอธิบายภาวะการตลาดและการแข่งขันข้างต้นของตลาดย่อย (market segment)  
ท่ีบริษัทแข่งขันอยู่ โดยอธิบายลักษณะการแบ่งตลาดย่อยน้ันด้วยกไ็ด้ 
  2.3 การประมาณจ านวนคู่แข่ง หรือการวิเคราะห์เปรียบเทียบความสามารถในการแข่งขัน
ของบริษัท ควรเลือกเฉพาะคู่แข่งท่ีอยู่ในตลาดเดียวกันกับบริษัท 
 

     (3) การจดัหาผลิตภณัฑแ์ละบริการ 
       ใหอ้ธิบายลกัษณะการจดัใหไ้ดม้าซ่ึงผลิตภณัฑเ์พื่อจ าหน่ายในปีท่ีผา่นมา  
เช่น การผลิต (จ านวนโรงงาน ก าลงัการผลิตรวม) การจดัหาวตัถุดิบหรือผลิตภณัฑเ์พื่อจ าหน่าย จ านวน 
ผูจ้  าหน่ายวตัถุดิบ รวมทั้งสัดส่วนการซ้ือวตัถุดิบในประเทศและต่างประเทศ (ในกรณีเป็นสถาบนัการเงิน  
ใหอ้ธิบายในเร่ืองแหล่งท่ีมาของเงินทุน และการให้กูย้มื) 
 

 ค าแนะน า หรือค าอธิบายเพิม่เติม 
 1. กรณีบริษัทผลิตสินค้าเพ่ือจ าหน่าย : ควรระบุจ านวนโรงงาน ก าลังการผลิตรวม และนโยบาย
การผลิตท่ีส าคัญ (เช่น เป็นไปตามค าส่ังซ้ือของลูกค้า เป็นไปตามนโยบายของบริษัทแม่ซ่ึงท าหน้าท่ีเป็น 
ผู้จัดจ าหน่ายให้บริษัท เป็นต้น) โดยอาจไม่จ าเป็นต้องอธิบายรายละเอียดเก่ียวกับขั้นตอนการผลิต แต่ควรแสดง
ก าลังการผลิต อัตราการใช้ก าลังการผลิต 
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 2. การจัดหาวัตถดิุบท่ีใช้ในการผลิต/การให้บริการ ควรอธิบายข้อมูลดังนี ้
  (1) อธิบายเฉพาะวัตถดิุบท่ีส าคัญต่อการผลิต (เช่น มีสัดส่วนท่ีสูงเม่ือเทียบกับต้นทุนรวม 
หรือเป็นวัตถดิุบท่ีมีความจ าเป็นต่อการผลิตมาก และมีผู้ขายน้อยรายหรืออาจมีปัญหาการขาดแคลนใน 
อนาคตได้) โดยให้อธิบายถึงสภาพท่ัวไปของวัตถดิุบ เช่น แหล่งท่ีมาวัตถดิุบ ความยากง่ายในการจัดหา 
วัตถดิุบ จ านวนผู้จ าหน่ายวัตถุดิบ ประเทศท่ีส่ังซ้ือวัตถดิุบ เป็นต้น 
  (2) ผู้จ าหน่ายวัตถดิุบ ควรอธิบายลักษณะผู้จัดจ าหน่ายท่ีส าคัญ (เช่น มากกว่าร้อยละ 10  
ของยอดซ้ือรวมตามงบการเงินรวม) ความสัมพันธ์ หรือระยะเวลาท่ีติดต่อ โดยไม่จ าเป็นต้องระบุช่ือกไ็ด้   
ท้ังนี ้หากบริษัทต้องพ่ึงพิงการจัดจ าหน่ายจากผู้จ าหน่ายรายใด หรือมียอดซ้ือมากกว่าร้อยละ 30 ของ 
ยอดซ้ือรวม) ให้เปิดเผยไว้ในหัวข้อปัจจัยความเส่ียงด้วย  นอกจากนี ้หากบริษัทท าสัญญากับผู้จัดจ าหน่าย 
วัตถดิุบส าคัญ ให้สรุปสาระส าคัญของสัญญา เช่น อายแุละเง่ือนไขส าคัญท่ีจะกระทบความเส่ียงในการได้มา 
ซ่ึงวัตถดิุบน้ันด้วย 
  (3) วัตถดิุบท่ีมีลักษณะเป็น commodity ท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลงราคารวดเร็วหรือรุนแรง  
หรืออาจมีปัญหาจากการขาดแคลนวัตถดิุบ ให้เปิดเผยไว้ในหัวข้อปัจจัยความเส่ียงด้วย 
 3. กรณีธุรกิจสถาบันการเงิน : 
  (1) อาจอธิบายนโยบายการบริหารจัดการเงินทุนไว้ด้วยกัน ท้ังด้านการจัดหาเงินทุน  
การให้กู้ยืมและการลงทุน ตลอดจนนโยบายการบริหารความเส่ียง และการด ารงเงินกองทุนไว้ด้วย 
  (2) หากมีนโยบายเน้นการจัดหาเงินทุน การให้กู้ยืม หรือการลงทุน ในธุรกิจใด หรือ 
ลูกค้ากลุ่มใด หรือมีการพ่ึงพิงกลุ่มบุคคลใด (เช่น การค า้ประกัน / ฐานลูกค้า / แหล่งเงินทุน จากธนาคารแม่ 
ในต่างประเทศ) ให้อธิบายด้วย 
 

    (4) ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ  
    ใหอ้ธิบายลกัษณะส าคญัของทรัพยสิ์นถาวรหลกัและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
ท่ีส าคญัท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยใชใ้นการประกอบธุรกิจ โดยบริษทัอาจเปิดเผยราคาประเมินทรัพยสิ์นดว้ยก็ได ้ 
นอกจากน้ี ใหเ้ปิดเผยนโยบายการลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วมดว้ย  ทั้งน้ี ใหอ้ธิบายขอ้มูลในส่วนน้ี
โดยสังเขป และรายละเอียดใหเ้ปิดเผยตามเอกสารแนบ  
   (5) งานท่ียงัไม่ไดส่้งมอบ (เฉพาะกรณีท่ีการประกอบธุรกิจมีลกัษณะเป็น
โครงการหรือช้ินงาน ซ่ึงแต่ละโครงการหรือช้ินงานมีมูลค่าสูง และใชเ้วลานานในการส่งมอบงาน เช่น  
ธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจต่อเรือ เป็นตน้)  
   ใหแ้สดงมูลค่างานท่ียงัไม่ไดส่้งมอบ ณ วนัหลงัสุดท่ีเป็นไปได ้หากเป็น 
โครงการท่ีมีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของรายไดร้วมตามงบการเงินรวมของปีบญัชีล่าสุด ใหร้ะบุ 
เป็นรายช้ินท่ีคาดวา่จะส่งมอบในแต่ละช่วงเวลา 

 หมายเหตุ หากบริษทัมีการพึ่งพิงลูกคา้หรือผูจ้ดัจ าหน่ายรายใดท่ีมีบทบาทส าคญั
ต่อการอยูร่อดของบริษทั ใหเ้ปิดเผยเป็นปัจจยัความเส่ียง และหากการพึ่งพิงมีสัดส่วนเกินร้อยละ 30 ของ 
รายไดร้วมหรือยอดซ้ือรวม ตามแต่กรณี ตามงบการเงินรวม ใหร้ะบุจ านวนราย ลกัษณะความสัมพนัธ์และ
ประเภทของสินคา้ท่ีซ้ือขาย  อยา่งไรก็ดี หากบริษทัมีการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัช่ือลูกคา้หรือผูจ้ดัจ าหน่าย 
ใหแ้ก่บุคคลอ่ืน เช่น ผูล้งทุนหรือนกัวิเคราะห์ดา้นหลกัทรัพยห์รือการลงทุน ก็ใหร้ะบุช่ือดงักล่าวดว้ย  
เพื่อใหผู้ล้งทุนมีขอ้มูลเท่าเทียมกนั 
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 1.3 โครงสร้ำงกำรถือหุ้นของกลุ่มบริษัท   
  1.3.1 โครงสร้างการถือหุน้ของกลุ่มบริษทั   
   ในกรณีท่ีบริษทัมีบริษทัย่อยหรือบริษทัร่วม ให้แสดงขอ้มูลต่อไปน้ี  
   (1) ให้อธิบายนโยบายการแบ่งการด าเนินงานของบริษทัในกลุ่ม  
   (2) ใหแ้สดงขอ้มูลแผนภาพโครงสร้างการถือหุน้ของกลุ่มบริษทั  โดยใหร้ะบุ 
สัดส่วนการถือหุน้ และสัดส่วนของสิทธิออกเสียง (ในกรณีท่ีแตกต่างจากสัดส่วนการถือหุน้) ไวด้ว้ย และ 
ในกรณีท่ีการถือหุ้นในบริษัทย่อยเป็นการตกลงร่วมทุนกับกลุ่มธุรกิจอ่ืน ให้ระบุช่ือและสัดส่วน  
การถือหุ้นของผูร่้วมทุนนั้นดว้ย (หากมีบริษทัยอ่ย หรือบริษทัร่วมจ านวนมาก อาจจดัรวมกนัเป็นกลุ่มธุรกิจก็ได)้ 
   (3) กรณีเป็นบริษทัท่ีประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ในบริษทัอ่ืน (holding 
company) ใหร้ะบุขนาดของบริษทัท่ีประกอบธุรกิจหลกั และขนาดของบริษทัอ่ืน โดยเปรียบเทียบกบัขนาด 
ของบริษทัตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง4   ทั้งน้ี หากสัดส่วนดงักล่าวไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ใหร้ะบุ
มาตรการและแนวทางแกไ้ขเพื่อใหเ้ป็นไปตามเกณฑ์ดว้ย   
   (4) ช่ือ สถานท่ีตั้งส านกังานใหญ่ ประเภทธุรกิจ โทรศพัท ์โทรสาร จ านวน  
และชนิดของหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของนิติบุคคลท่ีบริษทัถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจ านวนหุ้น 
ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น 
        1.3.2 หากบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ถือหุ้นในบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วมเกินกวา่ 
ร้อยละ 10 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงของบริษทัดงักล่าว ใหอ้ธิบายเหตุผลประกอบท่ีใหบุ้คคล 
ท่ีอาจมีความขดัแยง้ถือหุ้นในบริษทัดงักล่าวแทนการถือหุ้นของบริษทัโดยตรงดว้ย 
 

 ค าแนะน า หรือค าอธิบายเพิม่เติม 
 บริษัทควรเน้นการอธิบายภาพรวมการประกอบธุรกิจ เพ่ือให้ผู้ลงทุนทราบภาพรวมการประกอบ
ธุรกิจของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ท่ีด าเนินการอยู่ในปัจจุบันได้อย่างรวดเร็ว และหากบริษัทมีธุรกิจ 
ท่ีจะเร่ิมด าเนินการในอนาคตอันใกล้ กค็วรเปิดเผยไว้ด้วย โดยอาจใช้การบรรยายหรือแผนภาพโครงสร้าง 
การถือหุ้นของกลุ่มบริษัทประกอบการอธิบายด้วย  นอกจากนี ้หากบริษัทมีพัฒนาการหรือการเปล่ียนแปลง 
ท่ีส าคัญในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา ซ่ึงจะมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจหรือการตัดสินใจของผู้ลงทุน เช่น  
การเปล่ียนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ การจัดการ หรือผู้บริหาร การเปล่ียนแปลงโครงสร้างการถือหุ้น  
การเปล่ียนแปลงการประกอบธุรกิจ การขยายการประกอบธุรกิจ การเพ่ิมผลิตภัณฑ์ใหม่ กค็วรอธิบายไว้ด้วย 
  

 
4  ตามท่ีก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ และ 
ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว่์าดว้ยการพิจารณาขนาดของบริษทัในส่วนท่ีเก่ียวกบั 
การอนุญาตให้บริษทัท่ีประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษทัอ่ืน (holding company) เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ 
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 ตัวอย่างการอธิบาย 
 บริษัทเร่ิมประกอบธุรกิจ......................................โดยครอบครัว.....................เม่ือปี..................... 
ต่อมาในปี ...............ได้มีบริษทั ........................................ซ่ึงเป็นผู้ประกอบธุรกิจ............................................
ในประเทศ...........................เข้าร่วมถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ.................จึงท าให้ปัจจุบัน บริษัทมีผู้ถือหุ้นหลัก 
2 กลุ่มคือ ..........................................และได้ขยายธุรกิจมาอย่างต่อเน่ือง จนปัจจุบันบริษัทมีการประกอบธุรกิจ 
ใน.............................กลุ่มธุรกิจ คือ กลุ่มธุรกิจ.......................................กลุ่มธุรกิจ......................................และ
กลุ่มธุรกิจ.............................โดยมีการแบ่งการด าเนินงานของบริษัทในกลุ่ม ดังนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ให้ระบุสัดส่วนการถือหุ้นและสิทธิออกเสียง (กรณีท่ีแตกต่างกัน) และรายช่ือผู้ถือหุ้นท่ีร่วมลงทุน
ในบริษัทย่อย (และบริษัทร่วม (หากมีข้อมูล)) พร้อมสัดส่วนการถือหุ้นด้วย 
 

 ตัวอย่างการเปิดเผยข้อมูล (กรณี holding company)  
 บริษัทเป็น holding company ซ่ึงมีการลงทุนหลักในบริษัทย่อยท่ีประกอบธุรกิจ................และ
ธุรกิจ................นอกจากนี ้ยงัมีการลงทุนในบริษัทร่วมท่ีประกอบธุรกิจ..........................โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี ้

ช่ือบริษัท ลักษณะธุรกิจ สัดส่วนการถือหุ้น 
1. ธุรกิจหลัก        (ระบุ)  
  บริษัท............................. 
  บริษัท............................. 

  

2. ธุรกิจอื่น       (ระบุ)   
 บริษัท............................. 
 บริษัท............................. 

  

 

 ท้ังนี ้ให้บริษัทเปิดเผยขนาดของบริษัทท่ีประกอบธุรกิจหลัก และขนาดของบริษัทอ่ืน  
ตามหลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง*   ท้ังนี ้หากไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ให้ระบุมาตรการและแนวทางแก้ไขด้วย 

 
  

บริษทั................ 

99% 

99% 

60% 

51% 

51% 

49% 40% 

49% 40% 

60% 

กลุ่มธุรกิจ................ กลุ่มธุรกิจ................ 

บริษัท............... 

บริษัท............... 

บริษัท........... 

บริษัท......... 

บริษัท....... 

บริษัท....... 

บริษัท (ผู้ร่วมทุน) 

บริษัท (ผู้ร่วมทุน) บริษัท (ผู้ร่วมทุน) 

กลุ่มธุรกิจ................ 

บริษัท (ผู้ร่วมทุน) 
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 การเปิดเผยข้อมูลกรณี holding company มีบริษัทท่ีเป็นศูนย์กลางท าหน้าท่ีบริหารจัดการบริษัทย่อย
หรือบริษัทร่วมในแต่ละกลุ่มธุรกิจ 
 ให้บริษัทเปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท พร้อมท้ังระบุให้ชัดเจนว่าบริษัทใดเป็น  
(1) บริษัทท่ีเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการในแต่ละกลุ่มธุรกิจ (2) บริษัทย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลักแต่ไม่อยู่
ภายใต้บริษัทท่ีเป็นศูนย์กลาง และ (3) บริษัทย่อยท่ีอยู่ภายใต้บริษัทท่ีเป็นศูนย์กลาง ซ่ึงขนาดของบริษัทดังกล่าว 
มีนัยส าคัญเม่ือเทียบกับขนาดของ holding company เช่น 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ 
*ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ และประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการพิจารณาขนาดของบริษทัในส่วนท่ีเกี่ยวกับ 
การอนุญาตให้บริษทัที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษทัอ่ืน (holding company) เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ ก าหนดให้
ต้องมีสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 25 ท้ังนี ้หลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องกับบริษทั holding company ปรากฏตามภาคผนวก 3 
  
  

 

 

บริษทั........... 
(holding company) 

บริษทั...... 
 

กลุ่มธุรกิจ....... 
 

กลุ่มธุรกิจ....... 
 

บริษทั......  

กลุ่มธุรกิจ....... 

บริษทั...... 
 

บริษทั...... 
 

กลุ่ม บ.ยอ่ย บ.ร่วม บ.ยอ่ย...... 
 

กลุ่ม บ.ยอ่ย บ.ร่วม บ.ยอ่ย...... 
 

บ.ยอ่ย...... 
 

 บริษทัท่ีเป็นศูนยก์ลาง 
 บริษทัยอ่ยท่ีประกอบธุรกิจหลกัแต่ไม่ไดอ้ยูภ่ายใตบ้ริษทัที่เป็นศูนยก์ลาง 
 บริษทัยอ่ยท่ีอยูภ่ายใตบ้ริษทัท่ีเป็นศนูยก์ลาง ซ่ึงขนาดของบริษทัมีนยัส าคญัเม่ือเทียบกบัขนาดของ holding 
company 

        

  

99% 99% 99% 

99% 99% 99% 
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  1.3.3 ความสัมพนัธ์กบักลุ่มธุรกิจของผูถื้อหุ้นใหญ่ 5 
  ในกรณีท่ีบริษทัหรือกลุ่มบริษทัเป็นบริษทัในเครือ หรือเป็นส่วนหน่ึงของ 
กลุ่มธุรกิจของผูถื้อหุน้ใหญ่ และโดยสภาพการด าเนินธุรกิจหลกัของบริษทัอาจตอ้งสัมพนัธ์ พึ่งพิง6 หรือแข่งขนั
กบัธุรกิจอ่ืนในกลุ่มธุรกิจของผูถื้อหุ้นใหญ่อยา่งมีนยัส าคญั บริษทัควรอธิบายโครงสร้างหรือสถานภาพนั้น 
รวมทั้งลกัษณะความสัมพนัธ์ทางธุรกิจระหวา่งกนั โดยควรแสดงแผนภาพโครงสร้างธุรกิจโดยรวมของ 
ผูถื้อหุน้ใหญ่เท่าท่ีท าไดด้ว้ย  พร้อมทั้งอธิบายเหตุผลและโอกาสหรือความจ าเป็นท่ีตอ้งมีการพึ่งพิงหรือ
สนบัสนุนระหวา่งกนั รวมทั้งความส าคญัเชิงกลยทุธ์ (positioning) ของบริษทัหรือกลุ่มบริษทัต่อกลุ่มธุรกิจ 
ของผูถื้อหุ้นใหญ่ ในกรณีท่ีโครงสร้างธุรกิจของบริษทัหรือบริษทัในกลุ่มมีการแข่งขนักนัอยา่งมีนยัส าคญั  
ควรอธิบายใหช้ดัเจนดว้ยวา่ บริษทัมีกลไกการรักษาสิทธิของผูถื้อหุน้ใหไ้ดรั้บความเป็นธรรม หรือการบริหาร 
จดัการบริษทัจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของกิจการและผูถื้อหุน้โดยรวมอยา่งไร  ทั้งน้ี เพื่อใหผู้ล้งทุน 
เขา้ใจภาพรวมการด าเนินธุรกิจของบริษทัหรือกลุ่มบริษทั     
 

 ค าแนะน าหรือค าอธิบายเพิม่ติม 
 บริษัทควรเปิดเผยหัวข้อนีถ้้าบริษัทหรือกลุ่มบริษัทเป็นบริษัทในเครือ หรือเป็นส่วนหน่ึงของ 
กลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่ และธุรกิจหลักของบริษัทมีความสัมพนัธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่อย่างมี
นัยส าคัญ เพ่ือให้ผู้ลงทุนเข้าใจ และสามารถวิเคราะห์โอกาส และความเส่ียงในการประกอบธุรกิจของบริษัท 
ได้ชัดเจนขึน้  ท้ังนี ้ลักษณะความสัมพันธ์ หรือการพ่ึงพิงดังกล่าว เช่น 
 -  การท าธุรกิจเดียวกันในภูมิภาคอ่ืน ๆ หรือธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง ใกล้เคียงกัน 
 -  การอาศัยบริษัทในกลุ่มของผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นศูนย์กลางในการจัดหาวัตถดิุบ/บริการขนส่ง
สินค้า/การจัดหาเงิน (financing) หรือลูกค้าให้แก่บริษัทและบริษัทอ่ืนในกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่ 
 -  การใช้วัตถดิุบ การตั้งตัวแทนจ าหน่ายสินค้าจากบริษัทในเครือของผู้ถือหุ้นใหญ่ เป็นต้น 
  ในกรณีเช่นนี ้บริษัทควรเปิดเผย 
  1. แผนภาพโครงสร้างธุรกิจโดยรวมของธุรกิจในเครือของผู้ถือหุ้นใหญ่ รวมท้ังสถานะ หรือ
ความส าคัญเชิงกลยทุธ์ (positioning) ของบริษัทในภาพรวมของกลุ่มธุรกิจในเครือของผู้ถือหุ้นใหญ่ด้วย  
เท่าท่ีบริษัทมีข้อมูล ในกรณีท่ีโครงสร้างการถือหุ้นภายในกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่มีความซับซ้อนจนไม่สามารถแสดง
แผนภาพโครงสร้าง หรือเกินวิสัยท่ีบริษัทจะเข้าถึงข้อมูลน้ัน บริษัทสามารถใช้การอธิบายความสัมพันธ์ 
ในกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่แทนการแสดงแผนภาพดังกล่าวกไ็ด้ 
 

  

 
5  ไม่ตอ้งเปิดเผยขอ้มูลในหวัขอ้น้ีก็ได ้หากเป็นกรณีท่ีการด าเนินธุรกิจหลกัของบริษทั มิไดม้ีความสัมพนัธ์หรือเก่ียวขอ้งกบั 
การด าเนินธุรกิจอ่ืนของผูถ้ือหุ้นรายใหญ่อยา่งมีนยัส าคญั  หรือมีความสัมพนัธ์กนัแต่เพียงคร้ังคราวเฉพาะธุรกรรม เช่น  
ใชบ้ริการโฆษณา กูย้ืมเงิน  เช่าทรัพยสิ์น เป็นตน้  
6  ตวัอยา่งของความสัมพนัธ์หรือพ่ึงพิง เช่น การให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ทางเทคนิค หรือการจดัหาวตัถุดิบ  
การใชต้ราสินคา้ร่วมกนั เป็นตน้ 
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  2. ลักษณะความสัมพันธ์ เหตุผล ความจ าเป็น หรือประโยชน์ของรายการดังกล่าว และ  
หากบริษัทผู้ถือหุ้นเห็นว่า มีการจ ากัดขอบเขต/ภูมิภาคในการประกอบธุรกิจของบริษัทไว้ ให้ระบุด้วย  ท้ังนี ้ 
บริษัทควรอธิบายนโยบาย หรือกลไกการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นให้ได้รับความเป็นธรรมหรือการบริหารจัดการ
ไว้ด้วย เพ่ือให้ม่ันใจว่าการก าหนดนโยบาย กลยทุธ์ และการด าเนินงานในบริษัทจะเป็นไปเพ่ือประโยชน์ท่ีดี
ท่ีสุดของบริษัทเป็นส าคัญ 
 ตัวอย่างการเปิดเผยความสัมพันธ์กับกลุ่มบริษัทของผู้ถือหุ้นใหญ่ 
 ธุรกิจค้าปลีกของบริษัท เป็นส่วนหน่ึงของธุรกิจในเครือ ABC ซ่ึงเป็นผู้ประกอบธุรกิจผลิตและ
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารครบวงจร ภายใต้บริษัทท่ีส าคัญ คือ......................กลุ่มธุรกิจ ABC มีครอบครัว
...........................เป็นผู้ถือหุ้นหลัก โดยมีโครงสร้างธุรกิจท่ีส าคัญ ดังนี ้
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  เครือ ABC มีนโยบายให้บริษัทในเครือแต่ละแห่งมีนโยบาย และการบริหารงานของตัวเอง  
รายได้ของเครือ ABC มาจากรายได้จากการลงทุนในบริษัทประมาณร้อยละ 10 โดยบริษัท A1 และ A2  
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านบริษัทประมาณ ร้อยละ 5 และร้อยละ 8 ของรายได้ของ A1 และ A2 ตามล าดับ และ
ยอดขายสินค้าจากบริษัทในเครือ ABC คิดเป็นร้อยละ 10 ของยอดจ าหน่ายสินค้าท้ังหมดของบริษัท การจ าหน่าย
สินค้าให้แก่บริษัทในเครือดังกล่าว มีเง่ือนไขไม่แตกต่างจากการจ าหน่ายให้กับลูกค้ารายอ่ืน ท่ีมีประเภทสินค้า
และปริมาณการขายใกล้เคียงกัน 

 

1.3.4 ผูถื้อหุน้ 
 (1) รายช่ือผูถื้อหุน้ใหญ่   

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

  (ข) กลุ่มผูถื้อหุ้นรายใหญ่ท่ีโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบาย 
การจดัการหรือการด าเนินงานของบริษทัอยา่งมีนยัส าคญั (เช่น มีการส่งบุคคลเขา้เป็นกรรมการท่ีมีอ านาจจดัการ 
(authorized director)) 

24% 15% 
12% 

ABC Holding 

100% 99% 99% 
บมจ. ซุปเปอร์มาร์เก็ต (ออสเตรเลีย)  

ธุรกิจคา้ปลีก 

80% 

บริษัท A1 
ผูผ้ลิตและจ าหน่ายอาหารส าเร็จรูป 

บริษัท A2 
ผูผ้ลิตและจ าหน่ายเน้ือสัตว ์

บมจ. ซุปเปอร์มำร์เก็ต (ไทย) 
ธุรกิจค้ำปลีก 
(Listed co.) 

บริษทัอื่น ๆ  
ธุรกิจก่อสร้าง, โรงแรม 
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 ในกรณีท่ีรายช่ือกลุ่มผูถื้อหุ้นท่ีปรากฏดงักล่าวขา้งตน้ ยงัไม่แสดงถึงบุคคล 
ท่ีเป็นผูถื้อหุน้ท่ีแทจ้ริง เช่น รายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีแสดงไวเ้ป็น holding company หรือ nominee account ใหร้ะบุ 
ช่ือบุคคลหรือกลุ่มบุคคลหลกัท่ีเป็นผูถื้อหุน้ท่ีแทจ้ริง รวมทั้งธุรกิจหลกัของบุคคลดงักล่าวดว้ย เวน้แต่จะมี 
เหตุอนัสมควรท่ีท าใหไ้ม่อาจทราบผูถื้อหุน้ท่ีแทจ้ริงได้ 

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

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

การออกและเสนอขายหลกัทรัพย ์หรือการบริหารงานของบริษทั โดยขอ้ตกลงดงักล่าวมีบริษทัร่วมลงนามดว้ย  
ใหร้ะบุ พร้อมทั้งอธิบายสาระส าคญัท่ีมีผลต่อการด าเนินงานของบริษทั 

 ค าแนะน า หรือค าอธิบายเพิม่เติม 
 ในการเปิดเผยรายช่ือผู้ถือหุ้นใหญ่ จะต้องจัดกลุ่มผู้ถือหุ้นและเปิดเผยรายช่ือกลุ่มผู้ถือหุ้นดังกล่าว 
ท่ีถือหุ้นสูงสุด 10 รายการแรก โดยควรพิจารณาดังนี ้
 1.  เปิดเผยรายช่ือกลุ่มผู้ถือหุ้น เพ่ือให้สะท้อนผู้มีอ านาจควบคุมในบริษัทท่ีแท้จริง ซ่ึงมีอิทธิพล 
ต่อการก าหนดนโยบาย การจัดการ หรือการด าเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยส าคัญ 
 2. ในการจัดกลุ่มผู้ถือหุ้นดังกล่าว บริษัทจะต้องตรวจสอบความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นว่าอยู่ภายใต้ 
ผู้มีอ านาจควบคุมเดียวกันหรือไม่ เพ่ือน ามาเปิดเผยรวมกันในลักษณะของกลุ่มผู้ถือหุ้นตามล าดับดังกล่าวด้วย  
 3. บริษัทจะต้องเปิดเผยกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ท่ีโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบาย 
การจัดการ โดยเฉพาะผู้ถือหุ้นท่ีมีการจัดส่งตัวแทนเข้าร่วมในการบริหารจัดการ หรือมีส่วนร่วมในการก าหนด
ทิศทางนโยบายของบริษัท 
 4. หากผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นนิติบุคคล ให้เปิดเผยข้อมูลโดยสรุปของนิติบุคคลดังกล่าวด้วย เช่น  
รายช่ือผู้ถือหุ้นหลักท่ีเป็นผู้ถือหุ้นท่ีแท้จริง และธุรกิจหลัก เป็นต้น 
 5. ให้ใช้รายช่ือผู้ถือหุ้นจากการปิดสมดุทะเบียนล่าสุดซ่ึงอาจไม่ใช่รายช่ือผู้ถือหุ้น ณ วันส้ินงวด 
ปีบัญชีกไ็ด้  อย่างไรกด็ี หากมีการเปล่ียนแปลงผู้ถือหุ้นใหญ่อย่างมีนัยส าคัญหลังการปิดสมดุทะเบียนล่าสุด  
ให้ update ข้อมูลรายช่ือผู้ถือหุ้นด้วยและบริษัทควรขอให้มีการปิดสมดุทะเบียนใหม่ด้วย 
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 ตัวอย่างการเปิดเผยรายช่ือผู้ถือหุ้นใหญ่ 
รายช่ือผู้ถือหุ้นใหญ่ จ านวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น 

1. กลุ่มครอบครัว A1 xxx,xxx xx% 
   นาย A xxx,xxx xx% 
   นาย B xxx xx% 
  บริษัท C จ ากัด 2 xxx xx% 
 …………   
2. บมจ. XYZ3 xx,xxx xx% 
3. นางสาว M xx,xxx xx% 
   .................   
10. ..............   
รวม x,xxx,xxx xxx% 
หมายเหตุ 
1 นาย A นาย B บริษัท C  และ..... (เป็นกลุ่ม acting in concert ตามประกาศว่าด้วยเร่ือง การก าหนดลักษณะ
ความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมท่ีเข้าลักษณะเป็นการกระท าร่วมกับบุคคลอ่ืน และการปฏิบัติการตามมาตรา 246 
และมาตรา 247 ) ...... 
2 บริษัท C ประกอบธุรกิจ ................ มีรายช่ือผู้ถือหุ้นตามตารางดังนี ้

รายช่ือผู้ถือหุ้นใหญ่ จ านวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น 
นาย A xxx,xxx xx% 
นาย B xxx xx% 
 ………… xxx xx% 
รวม xxx,xxx xxx% 
หรือใช้หลักการอธิบายดังนี ้   
บริษัท C ประกอบธุรกิจ ................ มีรายช่ือผู้ถือหุ้น คือ นาย A ถือหุ้นจ านวน xxx,xxx หุ้น (หรือคิดเป็น xx% 
ของหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วท้ังหมด) นาย B จ านวน xxx หุ้น (หรือคิดเป็น xx% ของหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วท้ังหมด) 
3 บมจ. XYZ เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบธุรกิจ........................... 

 

 1.4 จ ำนวนทุนจดทะเบียนและทุนช ำระแล้ว 
 1.4.1 บริษทัมีทุนจดทะเบียน                ลา้นบาท เรียกช าระแลว้             ลา้นบาท 
แบ่งเป็นหุน้สามญั                  หุน้ หุน้บุริมสิทธิ                หุน้ (ถา้มี) มูลค่าหุน้ละ            บาท  

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

 1.6 นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล   
 ใหร้ะบุนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัท่ีจะจ่ายใหผู้ถื้อหุ้น รวมทั้งนโยบาย 
ท่ีบริษทัยอ่ยจะจ่ายเงินปันผลใหบ้ริษทัดว้ย 
 

 ค าแนะน า หรือค าอธิบายเพิม่เติม 
 ในกรณีท่ีบริษัทหรือบริษัทย่อยมีข้อจ ากัดการจ่ายเงินปันผล ควรระบุไว้ด้วย เช่น จะจ่าย 
เงินปันผลได้ต้องผ่านการพิจารณาจากธนาคารผู้ให้กู้ หรือผู้ร่วมทุนท่ีเป็นชาวต่างชาติก่อน หรือธนาคาร
ก าหนดให้บริษัทหรือบริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลได้ไม่เกิน xx% ต่อปี โดยต้องด ารงอัตราส่วน    (หนีสิ้นต่อทุน/
ความสามารถในการจ่ายช าระดอกเบีย้)     ให้ไม่เกินกว่า/น้อยกว่า  (x เท่า)  เป็นต้น  ท้ังนี ้บริษัทควรพิจารณา
นโยบายการจ่ายเงินปันผลจากงบการเงินเฉพาะ เพ่ือให้การจ่ายเงินปันผลสอดคล้องกับกระแสเงินสดของ 
บริษัทด้วย  
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 หากเป็น holding company ซ่ึงมีรายได้หลักมาจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วมท่ีเป็นบริษัท 
ท่ีประกอบธุรกิจหลักของบริษัท กค็วรระบุนโยบายและเง่ือนไขการจ่ายเงินปันผลของบริษัทดังกล่าว 
ให้ชัดเจนด้วย  
 นอกจากนี ้บริษัทควรเปิดเผยข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจลงทุนเพ่ิมด้วย 
  

 ตัวอย่างการเปิดเผยข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 

 ปี 25X1 25X2 25X3 
อัตราก าไรสุทธิต่อหุ้น    
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น    
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสุทธิ (%)    

 

2. กำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียง 

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

ท่ีเก่ียวขอ้งจากการลงทุนในหลกัทรัพยต์่างประเทศ เช่น การฟ้องร้องด าเนินคดีทางกฎหมาย  สิทธิความ
คุม้ครองผูล้งทุนเก่ียวกบัการบริหารจดัการบริษทั (corporate matter)  ขอ้จ ากดัเก่ียวกบัการส่งเงินออกนอก
ประเทศ  (ถา้มี)  เป็นตน้ 
  ในการเปิดเผยปัจจยัความเส่ียงขา้งตน้ ใหร้ะบุเฉพาะปัจจยัท่ีอาจมีผลกระทบต่อบริษทั  
กลุ่มบริษทั  หรือผูถื้อหลกัทรัพยโ์ดยตรง ไม่ใช่ความเส่ียงส าหรับการประกอบธุรกิจหรือการลงทุนทัว่ไป   
โดยใหอ้ธิบายถึงลกัษณะความเส่ียง เหตุการณ์ท่ีเป็นสาเหตุของความเส่ียง ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น  
(ถา้ประเมินผลกระทบเป็นตวัเลขไดใ้หร้ะบุดว้ย) แนวโนม้หรือความเป็นไปไดท่ี้จะเกิดความเส่ียงดงักล่าว  
นอกจากน้ี หากบริษทัมีมาตรการรองรับไวเ้ป็นการเฉพาะและสามารถลดความเส่ียงไดอ้ยา่งมีนยัส าคญัแลว้ 
บริษทัอาจอธิบายเพิ่มเติมไวด้ว้ยก็ได ้
 

 ค าแนะน า หรือค าอธิบายเพิม่เติม 
 การเปิดเผยปัจจัยความเส่ียงนี ้เป็นประโยชน์ท้ังต่อผู้ลงทุนในการวิเคราะห์ความเส่ียงจาก 
การลงทุน และช่วยสร้างความน่าเช่ือถือให้บริษัทเองด้วย เน่ืองจากการด าเนินธุรกิจของทุกบริษัทย่อมมี 
ความเส่ียงท่ีแตกต่างกัน และในความเส่ียงเดียวกัน แต่ละบริษัทกย็งัได้รับผลกระทบแตกต่างกัน ขึน้กับ
ข้อเทจ็จริง นโยบายและลักษณะการประกอบธุรกิจเฉพาะของแต่ละบริษัท การท่ีบริษัทสามารถระบุประเดน็ 
ท่ีเป็นความเส่ียงส าคัญได้ชัดเจน จึงช่วยให้ผู้ลงทุนม่ันใจได้ระดับหน่ึงว่า บริษัทรับทราบความเส่ียงน้ัน  
และหากมีมาตรการบริหารจัดการท่ีเพียงพอด้วยกจ็ะท าให้เช่ือม่ันในการบริหารจัดการมากขึน้ หรือแม้จะ 
เป็นความเส่ียงท่ีไม่สามารถบริหารจัดการได้ การเปิดเผยความเส่ียงน้ันกจ็ะท าให้ผู้ลงทุนตัดสินใจ 
โดยรู้และช่วยคุ้มครองฝ่ายบริหารจากการถูกฟ้องร้องได้ด้วย 
 ในการเปิดเผยปัจจัยความเส่ียงนี ้บริษัทควรค านึงถึงแนวทางดังต่อไปนีด้้วย 
 1. ในการวิเคราะห์ความเส่ียงด้านการด าเนินธุรกิจ ควรเป็นการวิเคราะห์โดยค านึงถึง เป้าหมาย 
นโยบาย กลยทุธ์ ลักษณะการด าเนินงานของบริษัทเป็นส าคัญ การวิเคราะห์ปัจจัยความเส่ียงดังกล่าว ไม่ควรมี
ลักษณะเป็นข้อเท็จจริงท่ัวไป เช่น ผลการด าเนินธุรกิจของบริษัทอาจเปล่ียนแปลงได้ตามภาวะเศรษฐกิจ  
แต่ควรเปิดเผยในลักษณะการวิเคราะห์ท่ีชัดเจนขึน้ เช่น รายได้หลักของบริษัทมาจากการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
เพ่ือขายแก่ลูกค้าระดับกลางซ่ึงก าลังซ้ือของลูกค้าส่วนนีอ้าจถูกกระทบอย่างมากจากการท่ีอัตราดอกเบีย้ 
มีแนวโน้มเพ่ิมขึน้และอัตราส่วนสินเช่ือต่อรายได้ท่ีมีแนวโน้มสูงขึน้เช่นกัน  ดังน้ัน อัตราการเติบโตของ
ยอดขายบ้านจึงอาจมาจากปัจจัยทางเศรษฐกิจดังกล่าว   อย่างไรกด็ี บริษัทมีนโยบายท่ีจะลดความเส่ียงนีด้้วย 
การ..............................................................................และกระจายธุรกิจไปยัง.....................................เป็นต้น 
  

 
7 ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเสนอขายหุ้นท่ีออกโดยบริษทั 
ต่างประเทศซ่ึงไม่มีหุ้นเป็นหลกัทรัพยซ้ื์อขายในตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศ 
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 2. โดยท่ีการประกอบธุรกิจท่ีจะด ารงอยู่ได้อย่างต่อเน่ือง (sustainability) ต้องพ่ึงพิงการอยู่รอด
ของคู่ ค้า ลูกค้า และผู้ท่ีเก่ียวข้อง (stakeholders) อ่ืน ๆ ใน value chain ของบริษัท  นอกจากนี ้ในการผลิตสินค้า
หรือบริการของบริษัทกอ็าจขึน้กับสภาพแวดล้อม หรือมีผลกระทบด้านสภาพแวดล้อมได้ ไม่ว่าทางตรง 
หรือทางอ้อม ดังน้ัน ในการวิเคราะห์ปัจจัยความเส่ียงจึงควรค านึงถึง ปัจจัยความเส่ียงท่ีอาจมีผลกระทบต่อ 
ผู้ท่ีเก่ียวข้อง (stakeholders) ของบริษัทใน value chain ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท 
อีกทอดหน่ึงด้วย  
 3. บริษัทควรเปิดเผยเฉพาะปัจจัยความเส่ียงท่ีส าคัญ โดยควรอธิบายเร่ืองท่ีมีความเส่ียงสูงก่อน 
(ปัจจัยท่ีมีโอกาสเป็นไปได้สูง และหากเกิดแล้วมีผลกระทบมาก) หากเป็นไปได้ควรระบุการประเมิน 
ผลกระทบท่ีเป็นตัวเลขไว้ด้วย และหากมีมาตรการบริหารความเส่ียง หรือมาตรการรองรับท่ีสามารถลด 
ความเส่ียงได้ บริษัทควรอธิบายเพ่ิมเติมไว้ด้วย 
 ท้ังนี ้สามารถศึกษาตัวอย่างปัจจัยความเส่ียงได้เพ่ิมเติมในภาคผนวก 4 

 

3. กำรขับเคล่ือนธุรกจิเพ่ือควำมย่ังยืน 

3.1 นโยบำยและเป้ำหมำยกำรจัดกำรด้ำนควำมย่ังยืน 
  ใหอ้ธิบายนโยบายการจดัการดา้นความยัง่ยนืระดบัองคก์รท่ีสอดคลอ้งกบัทิศทางและ 
กลยทุธ์การด าเนินธุรกิจ เพื่อสะทอ้นถึงเจตนารมณ์และความมุ่งมัน่ท่ีจะขบัเคล่ือนธุรกิจโดยค านึงถึงประเด็น
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดา้นสังคม ท่ีครอบคลุมการเคารพสิทธิมนุษยชน และดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี    
ทั้งน้ี ให้อธิบายเฉพาะภาพรวมนโยบายและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัการดา้นความยัง่ยนืตามท่ีบริษทั 
เห็นวา่ส าคญั โดยสามารถน านโยบายและแนวปฏิบติัทั้งฉบบัไปเปิดเผยบนเวบ็ไซตข์องบริษทั เพื่อใหผู้ล้งทุน
เขา้ใจและสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการติดตามทิศทางการด าเนินธุรกิจต่อไป 
  ใหแ้สดงขอ้มูลเก่ียวกบัเป้าหมายการจดัการดา้นความยัง่ยนืระดบัองคก์ร (ถา้มี)  
ท่ีสอดคลอ้งกบักลยทุธ์การด าเนินธุรกิจทั้งในระยะสั้นและ/หรือระยะยาว เพื่อใหผู้ล้งทุนสามารถเปรียบเทียบ
และติดตามผลการด าเนินงานได ้  
  กรณีท่ีบริษทัมีการทบทวนนโยบายและ/หรือเป้าหมายการจดัการดา้นความยัง่ยนื 
ในรอบปีท่ีผา่นมา ใหร้ะบุสาระส าคญัของการเปล่ียนแปลงดงักล่าวโดยสังเขป เพื่อใหผู้ล้งทุนทราบถึง
พฒันาการในการจดัการความยัง่ยนืของบริษทัอยา่งต่อเน่ือง 
 

 ค าแนะน า หรือค าอธิบายเพิม่เติม 
 การก าหนดนโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยัง่ยืนควรพิจารณาให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกับการด าเนินธุรกิจหรือกลยทุธ์องค์กร เพ่ือสะท้อนให้เห็นถึงเจตนารมณ์ในการพัฒนาธุรกิจท่ีค านึงถึง
ประเดน็ด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล หรือ ESG  นอกจากนี ้บริษัทควรก าหนดนโยบายให้
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาท่ียัง่ยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ขององค์การสหประชาติ
ด้วย  
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  3.2 การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ 
  3.2.1 ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ  
   ใหอ้ธิบายลกัษณะห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ (value chain) ท่ีแสดงถึงความสัมพนัธ์
ของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีส าคญัในกิจกรรมซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจตั้งแต่ตน้น ้าจนถึงปลายน ้า โดยสะทอ้น
ใหเ้ห็นวา่บริษทัมุ่งมัน่ท่ีจะสร้างคุณค่าใหแ้ก่สินคา้และบริการเพื่อตอบสนองความคาดหวงัของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
กรณีเป็นบริษทัท่ีประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้บริษทัอ่ืน (holding company) ใหร้ะบุกิจกรรมในห่วงโซ่คุณค่า
ของกลุ่มบริษทั โดยพิจารณาตามสายธุรกิจหลกัท่ีบริษทัเห็นว่าส าคญัและเหมาะสม 
 

 ค าแนะน า หรือค าอธิบายเพิม่เติม 
 บริษัทสามารถเปิดเผยข้อมูลห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจเฉพาะภาพรวมท่ีท าให้ทราบถึง 
ความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียและกิจกรรมต่างๆ ในการประกอบการธุรกิจ โดยสะท้อนให้เห็นถึง 
คุณค่าท่ีบริษัทส่งมอบให้ผู้มีส่วนได้เสียท่ีเก่ียวข้องในแต่ละกิจกรรม ท้ังนี ้บริษัทสามารถน าเสนอข้อมูล 
ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจในรูปแบบการบรรยาย ตาราง รูปภาพ หรืออ่ืนๆ ตามท่ีบริษัทเห็นว่าเหมาะสม   
ซ่ึงประกอบด้วยกิจกรรมบนห่วงโซ่คุณค่า 2 ประเภท ดังนี ้

1. กิจกรรมหลัก (Primary activities) 
  ให้อธิบายลักษณะของกิจกรรมหลัก ประกอบด้วยกิจกรรม 5 กิจกรรมซ่ึงเช่ือมโยงกันอย่าง
ต่อเน่ืองตามบริบทการด าเนินธุรกิจของบริษัทในภาพรวม ดังนี ้ 
  (1) การบริหารปัจจัยการผลิต หรือ โลจิสติกส์ขาเข้า (Inbound logistics)  
   ให้สรุปข้อมูลท่ีเก่ียวกับการจัดหา การน าเข้า และการได้มาซ่ึงปัจจัยการผลิตโดยสังเขป 
เช่น ท่ีดิน แรงงาน หรือทุนส าหรับการประกอบกิจการ รวมถึงอธิบายลักษณะความสัมพันธ์ของคู่ ค้าหรือ 
ผู้ส่งมอบวัตถดิุบ ทรัพยากร หรือส่ิงท่ีใช้เป็นปัจจัยเพ่ือการผลิตสินค้าและบริการ กรณีเป็นสถาบันการเงิน 
ให้อธิบายแหล่งท่ีมาเงินทุนและการให้กู้ยืม 
  (2) การปฏิบัติการ (Operations)  
   ให้สรุปข้อมูลท่ีเก่ียวกับการแปลงสภาพวัตถดิุบ ทรัพยากร หรือปัจจัยท่ีน าไปสู่ 
การพัฒนาสินค้าท่ีพร้อมจ าหน่าย เช่น การผลิต การบรรจุภัณฑ์ การตรวจสอบคุณภาพ เป็นต้น กรณีท่ีเป็น
ธุรกิจบริการให้อธิบายลักษณะการให้บริการ เช่น การให้ค าปรึกษา การให้สินเช่ือ เป็นต้น 
  (3) การกระจายสินค้าและบริการ หรือ โลจิสติกส์ขาออก (Outbound logistics)  
   ให้สรุปข้อมูลท่ีเก่ียวกับกิจกรรมและช่องทางการเคล่ือนย้าย การกระจาย หรือ 
การส่งมอบสินค้าและบริการ เพ่ือให้ลูกค้าหรือผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าและบริการ เช่น การขนส่ง  
การจัดจ าหน่าย การจัดการคลังสินค้า รวมถึงการจัดการข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการจัดเกบ็และกระจายสินค้า 
และบริการ  
  (4) การตลาดและการขาย (Marketing and Sales)  
   ให้สรุปข้อมูลท่ีเก่ียวกับการตัดสินใจซ้ือของลูกค้าหรือผู้บริโภค เช่น การก าหนดราคา 
การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ โปรแกรมการส่งเสริมการตลาด พร้อมระบุช่องทางการส่ือสารข้อมูลสินค้าและ
บริการไปสู่ลูกค้าหรือผู้บริโภค  
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  (5) การบริการหลังการขาย (Customer services)  
   อธิบายกิจกรรมท่ีช่วยให้บริการลูกค้าหรือผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจภายหลังจากท่ี 
ซ้ือสินค้าหรือบริการแล้ว โดยท่ัวไปมักหมายถึงบริการหลังการขาย 
  ตัวอย่างการเปิดเผยข้อมูลห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจในกิจกรรมหลักตามภาคผนวก 11 

2. กิจกรรมสนับสนุน (Support activities) 
  อธิบายลักษณะของกิจกรรมท่ีสนับสนุนให้กิจกรรมหลักบรรลเุป้าหมาย โดยสามารถ
อธิบายภาพรวมของกิจกรรมสนับสนุนพอสังเขปตามท่ีบริษัทเห็นว่าเหมาะสม ได้แก่ การจัดซ้ือจัดหา 
(Procurement) การพัฒนาเทคโนโลยเีพ่ือสินค้าและบริการ (Technology development) การบริหารทรัพยากร
บุคคล (Human resource management) โครงสร้างพืน้ฐาน (Infrastructure) เช่น ระบบบัญชีและการเงิน  
การบริหารจัดการองค์กร เป็นต้น  

 

  3.2.2 การวิเคราะห์ผูมี้ส่วนไดเ้สียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ 
   ใหร้ะบุกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีส าคญัทั้งภายในและภายนอกองคก์รซ่ึงมีความสัมพนัธ์ 
กบัห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ โดยสรุปความคาดหวงัของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีมีต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทั อีกทั้ง 
ควรอธิบายถึงการตอบสนองความคาดหวงัของผูมี้ส่วนไดเ้สียดงักล่าว 
 

 ค าแนะน า หรือค าอธิบายเพิม่เติม 
 ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) คือ บุคคลหรือหน่วยงานท่ีมีความเก่ียวข้องกับการด าเนินธุรกิจของ
บริษัทในทางตรงและ/หรือทางอ้อม โดยแบ่งเป็น 1) ผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์กร เช่น ผู้ถือหุ้น พนักงาน  
2) ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร เช่น ลูกค้า คู่ ค้า ชุมชน บริษทัควรระบุผู้มีส่วนได้เสียท้ังภายในและภายนอก
องค์กร รวมถึงอธิบายความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียและแสดงให้เห็นแนวทางการตอบสนองความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้น 
 บริษัทควรประเมินความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง ผ่านกระบวนการ 
รับฟังความคิดเห็น การส ารวจความพึงพอใจ การประชุม หรือช่องทางการมีส่วนร่วมอ่ืนๆ เพ่ือให้ทราบ
ผลกระทบและประเดน็ท่ีเก่ียวโยงระหว่างบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียท้ังด้านบวกและลบ  
 เม่ือทราบความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มแล้ว ให้ระบุแนวทางการตอบสนอง 
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม โดยสะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือและการสร้างคุณค่าร่วมกัน
ระหว่างธุรกิจกับผู้มีส่วนได้เสียเพ่ือลดความเส่ียงและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ธุรกิจ 
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 ตัวอย่าง ตารางการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียบนห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ 
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย การตอบสนองความคาดหวังของ 

ผู้มีส่วนได้เสีย 
ผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์กร 
ผู้ถือหุ้น   
พนักงาน    
ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร 
ลูกค้า   
คู่ค้า   
ชุมชน   

 

 

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

 ค าแนะน า หรือค าอธิบายเพิม่เติม 
 ให้อธิบายนโยบายและแนวปฏิบัติท่ีแสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์และความสามารถ 
ในการบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและลดผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมจากการด าเนินธุรกิจตั้งแต่ 
การจัดซ้ือจัดหาวัตถดิุบ การผลิต การขนส่งสินค้า หรือส่งมอบบริการ การตลาดและการขาย จนถึง 
การบริการหลังการขาย อีกท้ังควรแสดงข้อมูลเก่ียวกับเป้าหมายการจัดการด้านส่ิงแวดล้อม (ถ้ามี)  
ในเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพท่ีสอดคล้องกับกลยทุธ์การด าเนินธุรกิจ  
 ตัวอย่างเช่น  
 บริษัทก าหนดนโยบายและแผนการอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อมเป็นส่วนหน่ึงของ 
การด าเนินธุรกิจตั้งแต่การจัดซ้ือจัดหา การผลิต การส่งมอบสินค้าบริการ และการก าจัดของเสีย อีกท้ัง
ก าหนดเป้าหมายการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการด าเนินธุรกิจลงร้อยละ 5  
ภายในระยะเวลา 3 ปี 
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3.3.2 ผลการด าเนินงานดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
ใหอ้ธิบายขอ้มูลผลการด าเนินงานและผลลพัธ์ท่ีเก่ียวกบัการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

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

 ค าแนะน า หรือค าอธิบายเพิม่เติม 
 ให้อธิบายข้อมูลแผนงาน ผลการด าเนินงาน และผลลัพธ์ด้านส่ิงแวดล้อมท่ีเก่ียวกับการด าเนินธุรกิจ
ตลอดห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ เช่น การลดใช้พลังงาน น า้ ขยะ ของเสีย มลพิษ และการจัดการเพ่ือลดปัญหา
ก๊าซเรือนกระจกซ่ึงสะท้อนถึงความสามารถของธุรกิจในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า และช่วยลด
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
 กรณีท่ีบริษัทด าเนินธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเป็นปัจจัยการผลิต เช่น 
เหมืองแร่ พลังงาน บริษัทควรแสดงข้อมูลท่ีท าให้เห็นถึงแผนการบรรเทาความเส่ียงจากการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ (ถ้ามี) 
 ตัวอย่างการเปิดเผยข้อมูลด้านส่ิงแวดล้อม 

1. การจัดการพลังงาน  
          การรายงานข้อมูลการจัดการพลังงานสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน  
ซ่ึงเป็นปัจจัยส าคัญในการด าเนินธุรกิจ นอกจากนี ้ข้อมูลการจัดการพลังงานช่วยให้บริษัทสามารถ
พัฒนาและปรับปรุงการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและลดการสูญเสียพลังงาน ซ่ึงเป็นต้นทุนใน
กระบวนการธุรกิจ  
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         ท้ังนี ้ปริมาณการใช้ไฟฟ้ามีหน่วยเป็นกิโลวัตต์-ช่ัวโมง (kWh) หรือเมกะวัตต์-ช่ัวโมง (MWh) 
ส่วนปริมาณการใช้น า้มันเชื้อเพลิงมีหน่วยเป็นลิตร โดยหน่วยของปริมาณการใช้พลังงานเป็นไป
ตามขนาดและประเภทของธุรกิจ 
ตัวอย่างเช่น 
บริษัทบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ท้ังระบบไฟแสงสว่างและระบบปรับอากาศ  
โดยติดตั้งและบ ารุงรักษาอุปกรณ์ควบคุมการท างานของระบบไฟฟ้าท่ีเก่ียวข้อง ท าให้สามารถ 
ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ ............. กิโลวัตต์-ช่ัวโมง นอกจากนี ้ได้ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) ซ่ึงผลิตไฟฟ้าได้ ............... กิโลวัตต์-ช่ัวโมง โดยในปี.... 
บริษัทใช้พลังงานไฟฟ้ารวม...............กิโลวัตต์-ช่ัวโมง สามารถประหยดัค่าไฟฟ้าลงได้  
(หรือใช้พลังงานไฟฟ้าเพ่ิมขึน้) จ านวน.............บาท หรือ ร้อยละ...............เม่ือเทียบกับปีก่อน   

2. การจัดการน ้า 
               การรายงานข้อมูลการใช้น า้สะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน า้ 
ซ่ึงเป็นปัจจัยส าคัญในการผลิต นอกจากนี ้ข้อมูลการใช้น า้ช่วยให้บริษัทสามารถพัฒนาและปรับปรุง
การบริหารทรัพยากรน า้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือลดต้นทุนในการด าเนินธุรกิจและลดความเส่ียง 
ในการขาดแคลนทรัพยากรน า้ท่ีมีคุณภาพ บริษัทอาจรายงานข้อมูลน า้ท่ีน ามาใช้ในกิจกรรมของ
บริษัทตามแหล่งท่ีมา เช่น น า้ประปา น า้บาดาล น า้ทะเล หรือแหล่งน า้ธรรมชาติอ่ืนๆ โดยเกบ็ข้อมูล
การใช้น า้จากกิจกรรมของธุรกิจ เช่น การใช้น า้ในอาคารส านกังาน การใช้น า้ในกระบวนการผลิต 
รวมถึงเกบ็ข้อมูลปริมาณน า้เสียท่ีผ่านการบ าบัดก่อนทิง้  
             ท้ังนี ้ปริมาณการใช้น า้มีหน่วยเป็นลิตรหรือลูกบาศก์เมตร โดยหน่วยการใช้น า้อาจเป็นไป
ตามขนาดและประเภทของธุรกิจ 
ตัวอย่างเช่น 
บริษัทมีการใช้น า้ดิบและน า้ประปารวมกันคิดเป็นร้อยละ......ของปริมาณน า้ท่ีใช้ท้ังหมด  บริษัทจึง 
มีการซ่อมบ ารุงและตรวจสภาพของระบบการจ่ายน า้ภายในกระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐานอย่าง
ต่อเน่ือง ส าหรับอาคารส านักงานมีการปรับอัตราไหลของน า้ท่ีอ่างล้างหน้าและสุขภัณฑ์ภายใน
อาคาร พร้อมท้ังมีการจัดการน า้ทิง้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีน า้ทิง้ท่ีผ่านการบ าบัดร้อยละ...........
ของปริมาณน า้ทิง้ท้ังหมด ในจ านวนนีส้ามารถน ามาใช้ในระบบสุขาภิบาลและสาธารณูปโภค
ภายในอาคาร โดยในปี........บริษัทมีปริมาณการใช้น า้รวม.............ลูกบาศก์เมตร ลดลง(หรือเพ่ิมขึน้) 
จ านวน..........ลูกบาศก์เมตร หรือ ร้อยละ............เม่ือเทียบกับปีก่อน   

3. การจัดการขยะ ของเสีย และมลพษิ 
             การรายงานข้อมูลการจัดการขยะ ของเสีย และมลพิษสะท้อนถึงความคุ้มค่าในการใช้
ทรัพยากรและความสามารถในการบริหารต้นทุนในการก าจัดขยะหรือของเสียจากกระบวนการ
ธุรกิจ นอกจากนี ้ยงัช่วยสร้างความเช่ือม่ันว่าธุรกิจสามารถควบคุมและลดผลกระทบเชิงลบจาก
กระบวนการธุรกิจท่ีอาจสร้างความเดือดร้อนให้แก่ชุมชนและสังคมได้อย่างเหมาะสม  
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            ท้ังนี ้การรายงานข้อมูลการจัดการขยะหรือของเสียควรครอบคลมุกระบวนการธุรกิจ เช่น 
ขยะหรือของเสียจากการผลิต บรรจุภัณฑ์ ตามประเภทของขยะหรือของเสีย เช่น ขยะอันตราย/ขยะ
ไม่อันตราย ขยะรีไซเคิลได้/ไม่ได้ รวมถึงข้อมูลการจัดการมลพิษควรครอบคลมุกระบวนการธุรกิจ
เช่นกัน ได้แก่ มลพิษทางอากาศ กล่ิน เสียง สารเคมีและวัตถอัุนตราย รวมถึงแหล่งก าเนิดมลพิษ  
(ไม่รวมมลพิษทางน า้) เช่น เคร่ืองจักรในสายการผลิต มลพิษจากยานพาหนะจากการขนส่ง  
ซ่ึงอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาวะและความปลอดภัยของพนักงานและชุมชนใกล้เคียง 
ตัวอย่างเช่น 
บริษัทมีการจัดการขยะและของเสียในกระบวนการด าเนินธุรกิจอย่างเป็นระบบตามหลักการ 3R 
(Reduce Reuse Recycle) มีระบบการคัดแยกขยะตามประเภทท่ีมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการ 
สร้างจิตส านึกและการมีส่วนร่วมกับผู้เก่ียวข้อง เพ่ือลดการก าจัดขยะด้วยวิธีการฝังกลบ ในปี......
บริษัทมีปริมาณขยะและของเสียรวม...............กิโลกรัม นอกจากนี ้บริษัทมีการตรวจวัดคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อมในส านักงานและรอบสถานประกอบการอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง โดยในปี..............พบว่า
ค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศ กล่ิน เสียง แสงสว่าง อยู่ในเกณฑ์ปกติตามท่ีกฎหมายก าหนด และ 
ไม่พบกรณีสารเคมีร่ัวไหลจากการด าเนินธุรกิจ  

4. การจัดการเพือ่ลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก  
             การรายงานข้อมูลการจัดการเพ่ือลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก สะท้อนให้เห็นถึงกิจกรรมท่ี
เก่ียวข้องกับการใช้พลังงาน ทรัพยากร รวมท้ังการเกิดขยะ ของเสีย และมลพิษจากกระบวนการ
ด าเนินธุรกิจ ซ่ึงเป็นสาเหตุของปัญหาก๊าซเรือนกระจกท่ีน าไปสู่ภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ นอกจากนี ้บริษัทควรเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับวิธีการบริหารจัดการและผลลัพธ์ท่ี
เกิดขึน้จากการลดผลกระทบดังกล่าวในช่วงเวลาท่ีผ่านมา รวมถึงเป้าหมายการลดปัญหาก๊าซเรือน
กระจกของธุรกิจในอนาคต โดยมีแนวทางการเปิดเผยข้อมูล ดังนี ้

• อธิบายกิจกรรมหลักท่ีก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกจากการด าเนินธุรกิจตั้งแต่ต้นน า้ 
ถึงปลายน า้ เช่น การได้มาซ่ึงวัตถดิุบ การผลิต การขนส่ง การจัดการขยะและของเสีย  
โดยแบ่งเป็น 2 ด้าน ได้แก่  
-  การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง เช่น การเผาไหม้ของเคร่ืองจักร การใช้พาหนะของ
องค์กร (ท่ีองค์กรเป็นเจ้าของ) การใช้สารเคมีในการบ าบัดน า้เสีย และระบบท าความเยน็  
-  การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม เช่น การซ้ือไฟฟ้ามาใช้ในการด าเนินธุรกิจ 

• ระบุวิธีการบริหารจัดการเพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมท้ังอาจแสดงผลลัพธ์ท่ี
เกิดขึน้ในปีท่ีผ่านมา และเปรียบเทียบกับข้อมูลในปีก่อนหน้า  

• ระบุปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท้ังทางตรงและทางอ้อม รวมท้ังผลรวมปริมาณ 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของท้ังองค์กร โดยเปรียบเทียบกับข้อมูลในปีก่อนหน้า (ถ้ามี) 

• ระบุเป้าหมาย แนวทาง และกลยทุธ์เพ่ือลดปัญหาก๊าซเรือนกระจกจากธุรกิจในอนาคต 
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            เพ่ือให้เกิดความเช่ือม่ันต่อข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีเปิดเผย ให้บริษัทระบุมาตรฐาน 
ท่ีใช้ในการค านวณ และผู้ทวนสอบ/ผู้ท่ีให้การรับรองข้อมูลก๊าซเรือนกระจก  เช่น บริษัทได้ประเมิน
ตามแนวทางขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) และทวนสอบข้อมูลดังกล่าว 
โดยระบุช่ือผู้ทวนสอบท่ีบริษัทเห็นว่ามีผลงานเป็นท่ียอมรับอย่างแพร่หลายในระดับสากลท่ีบริษัท
ใช้บริการ 
    ท้ังนี ้หากเป็นการทวนสอบโดยผู้ท่ีไม่ได้อยู่ในรายช่ือท่ีขึน้ทะเบียนกับ อบก. จะต้องกระท า
โดยผู้ทวนสอบท่ีบริษัทพิจารณาว่ามีความเหมาะสมและมีความน่าเช่ือถือเพียงพอ เช่น  
เป็นผู้ทวนสอบซ่ึงมีผลงานเป็นท่ียอมรับอย่างแพร่หลายในประเทศอันเป็นท่ีตั้งของบริษัทน้ัน  
เป็นผู้ทวนสอบท่ีมีมาตรฐานการปฏิบัติงานในระดับสากล เป็นผู้ทวนสอบท่ีมีเครือข่ายกว้างขวาง 
ในระดับสากล (international firm)  
 
 บริษัทสามารถศึกษาแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพร้ินท์ขององค์กร และแนวทางการทวน
สอบ ตลอดจนรายช่ือผู้ทวนสอบได้จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) ได้ท่ี 
www.tgo.or.th  หรือ  http://thaicarbonlabel.tgo.or.th/verifier/organization/organization.pnc   
 
ตัวอย่างเช่น 
              บริษัทให้ความส าคัญกับการจัดการเพ่ือลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก โดยพบว่ากิจกรรมของ
ธุรกิจท่ีมีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากท่ีสุด คือ การใช้ไฟฟ้าจากเคร่ืองปรับอากาศใน
ส านักงาน และการใช้น า้มันเชื้อเพลิงจากยานพาหนะขององค์กร  บริษัทจึงมีมาตรการบ ารุงรักษา
เคร่ืองปรับอากาศตามแผนอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเน่ืองและมีแผนท่ีจะเปล่ียนรถยนต์องค์กรเป็น
แบบไฮบริดท้ังหมดภายในปี...... 
             ในปี........บริษัทมีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง........ตัน (หรือกิโลกรัม) 
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม..... ตัน (หรือ
กิโลกรัม) คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า  รวม................ตัน (หรือกิโลกรัม) คาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า ลดลงจากปีก่อน..........ตัน (หรือกิโลกรัม) คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี หรือลดลง
ร้อยละ......... โดยผู้ทวนสอบ คือ ......  

 

  3.4 กำรจัดกำรควำมยั่งยืนในมิติสังคม 
3.4.1 นโยบายและแนวปฏิบติัดา้นสังคม 

    ใหอ้ธิบายนโยบายและแนวปฏิบติัของบริษทัท่ีสอดคลอ้งกบักฎหมาย ระเบียบ 
และขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวกบัการจดัการดา้นสังคมในกระบวนการด าเนินธุรกิจ ซ่ึงรวมถึงการเคารพสิทธิมนุษยชน
ตลอดห่วงโซ่คุณค่า  เช่น การปฏิบติัต่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม การผลิตและบริการอยา่งมีความรับผิดชอบต่อ
ลูกคา้ การมีส่วนร่วมพฒันาชุมชนและสังคม   ทั้งน้ี ให้อธิบายเฉพาะขอ้มูลนโยบายและแนวปฏิบติัในภาพรวม
ตามท่ีบริษทัเห็นวา่ส าคญัและสอดคลอ้งกบับริบทของธุรกิจ โดยสามารถน านโยบายและแนวปฏิบติัทั้งฉบบั 
ท่ีเก่ียวกบัการจดัการดา้นสังคมไปเปิดเผยบนเวบ็ไซตข์องบริษทั 

http://www.tgo.or.th/
http://thaicarbonlabel.tgo.or.th/verifier/organization/organization.pnc
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    ใหแ้สดงขอ้มูลเก่ียวกบัเป้าหมายการจดัการดา้นสังคม (ถา้มี) ท่ีสอดคลอ้งกบั 
กลยทุธ์การด าเนินธุรกิจทั้งในระยะสั้นและ/หรือระยะยาว เพื่อใหผู้ล้งทุนสามารถเปรียบเทียบและติดตาม 
ผลการด าเนินงานได ้
    กรณีท่ีบริษทัมีการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบติัและ/หรือเป้าหมายท่ีเก่ียวกบั 
การจดัการดา้นสังคมในรอบปีท่ีผา่นมา ใหร้ะบุสาระส าคญัของการเปล่ียนแปลงดงักล่าวโดยสังเขปตามท่ี 
บริษทัเห็นวา่เหมาะสม เพื่อให้ผูล้งทุนทราบวา่บริษทัมีพฒันาการในการจดัการดา้นความยัง่ยนืในมิติสังคม 
อยา่งต่อเน่ือง 
 

 ค าแนะน า หรือค าอธิบายเพิม่เติม  
 โดยท่ีเร่ืองสิทธิมนุษยชนเป็นพืน้ฐานส าคัญท่ีแสดงถึงการประกอบธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อ
สังคมของบริษัท  ดังน้ัน นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัทท่ีจัดให้มีเพ่ือให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ 
และข้อก าหนดท่ีเก่ียวข้อง ควรครอบคลมุในเร่ืองการเคารพสิทธิมนุษยชนด้วย  ท้ังนี ้บริษัทสามารถพิจารณา
จัดท านโยบายสิทธิมนุษยชน โดยอย่างน้อยควรมีข้อมูลในเร่ืองต่อไปนี ้ 
 1. ในการพิจารณาจัดท านโยบาย ได้น าแนวปฏิบัติหรือหลักการด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศ
หรือระดับสากล เช่น มาตรฐานแรงงานไทย ความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจไทย (มรท. 8001-2553) ของ
กระทรวงแรงงาน8 , The  UN Guiding Principles on Business and Human Rights9, The OECD Guidelines for 

Multinational Enterprises10, ILO Tripartite Declaration of Principles concerning Multinational Enterprises 
and Social Policy11 เป็นต้น มาประกอบการจัดท านโยบาย และ นโยบายดังกล่าวผ่านการพิจารณาอนุมัติโดย
กระบวนการภายในของบริษัท 
 2. หากบริษัทมีนโยบายเน้นการจัดการความเส่ียงกับ stakeholders กลุ่มใดเป็นพิเศษ หรือไม่ได้
จัดการความเส่ียงกับ stakeholders กลุ่มใด ให้อธิบายเหตุผล 

 
8 จดัท าโดยกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน โดยเป็นมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมดา้นแรงงานท่ีสอดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล 
และหลกัสิทธิมนุษยชน เพื่อให้สถานประกอบการทุกประเภท ทุกขนาดน าไปปฏิบติัต่อแรงงานในสถานประกอบการของตนดว้ยความ
สมคัรใจ (ภาษาไทย http://tls.labour.go.th/2018/attachments/article/628/Book_Thai.pdf   
ภาษาองักฤษ  http://tls.labour.go.th/2018/attachments/article/628/Book_Eng.pdf )   
9 จดัท าโดยองคก์ารสหประชาชาติ ส าหรับใหธุ้รกิจทัว่โลกใชเ้ป็นแนวปฏิบติัในการเคารพสิทธิมนุษยชน  
(ภาษาไทย http://library.nhrc.or.th/ulib/document/ebook/E08289/ebook.html#p=1  
ภาษาองักฤษ https://www.ohchr.org/documents/publications/GuidingprinciplesBusinesshr_eN.pdf )  
10 จดัท าโดยองคก์ารเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพฒันา เพื่อเป็นแนวปฏิบติัในการประกอบธุรกิจท่ีรับผดิชอบต่อสังคม 
เน้ือหาครอบคลุมประเด็นส าคญัหลายเร่ือง รวมทั้งสิทธิมนุษยชน และการจา้งงานและอุตสาหกรรมสมัพนัธ์ (ภาษาองักฤษ 
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf)   
11 จดัท าโดยองคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ  เพ่ือเป็นแนวทางแก่บรรษทัขา้มชาติ รัฐบาล รวมถึงองคก์รนายจา้งและองคก์รลูกจา้ง 
ในดา้นตา่ง ๆ เช่น การจา้งงาน การฝึกอบรม สภาพการท างานและการด ารงชีวิต ตลอดจนแรงงานสัมพนัธ์  
(ภาษาไทย https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/publication/wcms_684935.pdf   
ภาษาองักฤษ  https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---multi/documents/publication/wcms_094386.pdf ) 

http://tls.labour.go.th/2018/attachments/article/628/Book_Thai.pdf
http://tls.labour.go.th/2018/attachments/article/628/Book_Eng.pdf
https://apc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Flibrary.nhrc.or.th%2Fulib%2Fdocument%2Febook%2FE08289%2Febook.html%23p%3D1&data=02%7C01%7Ctipayawa%40sec.or.th%7C13ab23f070044614145608d7e123591d%7C0ad5298e296d45aba446c0d364c5b18b%7C0%7C1%7C637225414251635760&sdata=5Hpl4RqKFuPo4ReJcoMONwbyCkyKvnyxpuyMUfsrsL8%3D&reserved=0
https://www.ohchr.org/documents/publications/GuidingprinciplesBusinesshr_eN.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/publication/wcms_684935.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---multi/documents/publication/wcms_094386.pdf
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 3.บริษัทได้มีการส่ือสารกับพนักงาน คู่ ค้า และลูกค้า รวมถึงภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องหรือไม่ 
อย่างไร  
 4. บริษัทสามารถเปิดเผยสาระส าคัญของนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน และเช่ือมโยงข้อมูล 
ไปยงัเวบ็ไซต์ของบริษัทได้  
 นอกจากน้ัน บริษัทควรด าเนินกระบวนการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน 
(Human Rights Due Diligence: HRDD)  เพ่ือให้ม่ันใจว่าการด าเนินงานของบริษัทจะไม่ก่อให้เกิดการละเมิด
สิทธิมนุษยชนตลอดห่วงโซ่คุณค่า กระบวนการ HRDD ประกอบด้วย การก าหนดขอบเขตในการตรวจสอบ 
การระบุประเดน็ด้านสิทธิมนุษยชนท่ีเก่ียวข้อง และการวิเคราะห์ความรุนแรงของผลกระทบและโอกาสท่ี
อาจเกิดขึน้ ขั้นตอนเหล่านีเ้ป็นการจัดล าดับความส าคัญประเดน็ความเส่ียงด้านสิทธิมนุษยชนในองค์กร 
รวมถึงแนวทางการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนให้เหมาะสมกับระดับความเส่ียงท่ี 
อาจเกิดขึน้ พร้อมท้ังจัดท าแผนติดตามผลการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขให้มีประสิทธิภาพ  นอกจากน้ัน 
ควรมีการจัดเตรียมมาตรการเยยีวยาผู้ท่ีอาจได้รับผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน 
 

 ท้ังนี ้สามารถศึกษาข้อมูลในเร่ือง HRDD เพ่ิมเติมจากคู่ มือประเมินความเส่ียงด้านสิทธิมนุษยชน
อย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence Handbook) และรายการตรวจสอบ (Checklist) ส าหรับภาคธุรกิจ 
จัดพิมพ์โดยส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
(ภาษาไทย  http://www.salforest.com/knowledge/hrdd-handbookchecklist )  
 

 คู่ มือประเมินความเส่ียงด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence 
Handbook) และรายการตรวจสอบ Checklist ของธุรกิจการโรงแรม  จัดพิมพ์โดยส านักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ  (ภาษาไทย http://www.nhrc.or.th/getattachment/6a2f238a-346a-4889-abbb-
3480ecadcac2/.aspx ) 
 

 ตัวอย่างการอธิบายนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน 
 “บริษัทมีนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน (ดูรายละเอียดท่ีเวบ็ไซต์บริษัท www……) โดยยึดม่ันและ
ปฏิบัติตามหลักปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights) และหลักการ
ชีแ้นะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (The United Nations Guiding Principles on Business 
and Human Rights: “UNGPs”)  โดยให้ความส าคัญต่อการปฏิบัติด้านแรงงานและการเคารพสิทธิมนุษยชน
อย่างเป็นธรรม เท่าเทียม และไม่เลือกปฏิบัติ ท้ังในด้านการจ้างงาน การจ่ายค่าตอบแทน การเล่ือนต าแหน่ง 
การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน โดยไม่แบ่งแยกความแตกต่างทางเพศ อาย ุสถาบันการศึกษา เชื้อชาติ และ
ศาสนา  รวมท้ังสนับสนุนการจ้างงานแก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาส ได้แก่  ผู้พิการ  ผู้สูงอาย ุ ผู้พ้นโทษ   เพ่ือสร้าง
โอกาส สร้างอาชีพ และรายได้ท่ีม่ันคง และเป็นส่วนหน่ึงของการบรรลเุป้าหมายการพัฒนาท่ียัง่ยืน (SDGs) 
ของประเทศและโลก  นอกจากน้ัน เพ่ือให้พนักงานและบุคลากรทุกคนเกิดความรู้สึกผูกพันเป็นครอบครัว
เดียวกับองค์กร ในปีท่ีผ่านมาคณะกรรมการบริษัทก าหนดให้มีแผนพัฒนาความผูกพันของพนักงาน อีกท้ัง
ก าหนดเป้าหมายคะแนนเฉล่ียความผูกพันของพนักงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80” 
 

 

http://www.salforest.com/knowledge/hrdd-handbookchecklist
http://www.nhrc.or.th/getattachment/6a2f238a-346a-4889-abbb-3480ecadcac2/.aspx
http://www.nhrc.or.th/getattachment/6a2f238a-346a-4889-abbb-3480ecadcac2/.aspx
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   3.4.2 ผลการด าเนินงานดา้นสังคม 
    ใหอ้ธิบายขอ้มูลผลการด าเนินงานและผลลพัธ์ท่ีเก่ียวกบัการจดัการดา้นสังคม 
ซ่ึงรวมถึงการเคารพสิทธิมนุษยชนตลอดห่วงโซ่คุณค่า  เช่น การปฏิบติัต่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม การผลิตและ
บริการอยา่งมีความรับผิดชอบต่อลูกคา้ การมีส่วนร่วมพฒันาชุมชนและสังคม ในประเด็นท่ีส าคญักบั
กระบวนการด าเนินธุรกิจ อีกทั้งควรอธิบายแผนงานท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความสามารถของบริษทัในการจดัการ
ดา้นสังคมในกระบวนการด าเนินธุรกิจอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยบริษทัอาจเพิ่มเติมผลการด าเนินงาน ผลลพัธ์ 
รวมถึงแผนงาน (ถา้มี) เก่ียวกบัการจดัการดา้นสังคมอ่ืน ๆ ตามท่ีบริษทัพิจารณาแลว้วา่สอดคลอ้งกบันโยบาย
และแนวปฏิบติัดา้นสังคม  
    กรณีท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยอยูร่ะหวา่งการตรวจสอบจากหน่วยงานท่ีมีอ านาจ
หนา้ท่ีวา่การด าเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ยอาจมีประเด็นละเมิดกฎหมายหรือขอ้บงัคบัดา้นสังคม 
อยา่งมีนยัส าคญั หรือมีกรณีท่ีถูกกล่าวหาวา่เป็นผูส้ร้างผลกระทบดา้นลบต่อประเด็นสังคม โดยเฉพาะประเด็น 
ท่ีปรากฏเป็นข่าวต่อสาธารณชนซ่ึงอาจกระทบต่อการประกอบธุรกิจ ภาพลกัษณ์ ช่ือเสียง และสินทรัพยข์อง
บริษทัใหอ้ธิบายขอ้เทจ็จริง ความคืบหนา้ เหตุผล ผลกระทบ และมาตรการป้องกนัดว้ย  
    ทั้งน้ี หากบริษทัมีขอ้พิพาทดา้นแรงงานท่ีส าคญัในระยะ 3 ปีท่ีผา่นมา ใหบ้ริษทั 
อธิบายเหตุผลและการด าเนินการในเร่ืองดงักล่าว รวมถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งผูบ้ริหารและสหภาพแรงงาน (ถา้มี) 
 

 ค าแนะน า หรือค าอธิบายเพิม่เติม 
 ให้อธิบายข้อมูลแผนงาน ผลการด าเนินงาน และผลลัพธ์ด้านสังคมและการเคารพสิทธิ
มนุษยชนท่ีเก่ียวกับพนักงานและแรงงาน ลูกค้า ชุมชนและสังคมในการด าเนินธุรกิจตลอดห่วงโซ่คุณค่าของ
ธุรกิจ ซ่ึงสะท้อนถึงความสามารถของธุรกิจในการสร้างความพึงพอใจให้แก่พนักงานและแรงงาน ลูกค้า 
ชุมชนและสังคม อีกท้ังควรแสดงข้อมูลท่ีท าให้เห็นถึงแผนการบรรเทาความเส่ียงจากข้อพิพาทท่ีเก่ียวกับ
พนักงานและแรงงาน ลูกค้า ชุมชนและสังคม (ถ้ามี) 
 ตัวอย่างการเปิดเผยข้อมูลด้านสังคม 
 (1)  พนักงานและแรงงาน 
  การปฏิบัติต่อพนักงานและแรงงานโดยค านึงถึงสิทธิมนุษยชน อาจประกอบด้วย 
การจ้างงานและการจ่ายค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน การพัฒนาความผูกพัน
และความพึงพอใจของพนักงาน การจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 
ในการท างาน เป็นต้น รวมท้ังแสดงให้เห็นถึงความพยายามในการลดความเส่ียงในประเดน็ข้อพิพาท 
ท่ีเก่ียวกับพนักงานและแรงงาน เพ่ือรักษาความสามารถในการแข่งขัน ดึงดูดให้ผู้มีศักยภาพสนใจมาร่วมงาน 
พัฒนาความผูกพันของพนักงานท่ีมีต่อองค์กร 
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  ตัวอย่างเช่น 
  บริษัทปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนตั้งแต่การจ้างงานจนถึงการดูแลพนักงานและบุคลากร  
เพ่ือให้พนักงานและบุคลากรทุกคนเกิดความรู้สึกผูกพันเป็นครอบครัวเดียวกับองค์กร โดยในปี..........บริษัทมีการ
ด าเนินงานด้านพนักงานท่ีส าคัญ ดังนี ้
  การจ้างงาน 

รายละเอียด จ านวนพนักงาน (คน) 
ชาย หญิง 

พนักงานประจ า   
พนักงานผู้พิการ   

รวม   
  การฝึกอบรมพนักงาน 
  ในปี...........บริษัทจัดหลักสูตรอบรมพนักงานเพ่ือเพ่ิมทักษะและศักยภาพในการท างาน  
แก่พนักงานจ านวน...........หลักสูตร โดยมีจ านวนช่ัวโมงอบรมหรือกิจกรรมพัฒนาความรู้เฉลี่ยของพนักงาน
.............ช่ัวโมงต่อคนต่อปีจากเป้าหมาย...................ช่ัวโมงต่อคนต่อปี 
  ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
  ในปี............บริษัทพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงานด้านความปลอดภัยอย่าง
ต่อเน่ืองเพ่ือลดความเส่ียงจากการเจ็บป่วย บาดเจ็บ หรือเสียชีวิต และดูแลคุณภาพชีวิตของพนักงานหรือลูกจ้าง
อย่างเหมาะสม โดยมีการด าเนินงานท่ีส าคัญ ดังนี.้.............(โปรดระบุแนวทางการด าเนินงาน) ในปี.............. 
ไม่พบกรณีการบาดเจบ็จากการท างานถึงขั้นหยดุงาน (กรณีไม่พบเหตุการณ์การบาดเจบ็จากการท างาน) หรือ  
พบกรณีการบาดเจบ็จากการท างานจ านวน...........คร้ัง (กรณีพบเหตุการณ์การบาดเจ็บจากการท างาน)  ท้ังนี ้
บริษทัได้มีมาตรการป้องกนัอุบัติเหตุดังกล่าวแล้ว คือ............(โปรดระบุมาตรการ) 
  ความผูกพันของพนักงาน 
  ในปี..............บริษัทมีแผนการพัฒนาความผูกพันของพนักงาน ดงันี.้...........ในปี............ 
มีพนักงานลาออกจากงานโดยสมัครใจ (Turn over rate) ร้อยละ................. มีอัตรา(ลดลง/เพ่ิมขึน้)ร้อยละ..........
จากปีก่อน และมีผลประเมินความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรเท่ากับ............ จากเป้าหมายเท่ากับ................... 
 (2)   ลูกค้า          
  การปฏิบัติต่อลูกค้า อาจประกอบด้วยการพัฒนาความพึงพอใจของลูกค้า การส่ือสาร
ผลกระทบจากสินค้าหรือบริการต่อลูกค้า และการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า รวมท้ังแสดงให้เห็นถึง 
ความพยายามในการส่งมอบสินค้าและ/หรือบริการท่ีสามารถยกระดับความพึงพอใจและความไว้วางใจจากลูกค้า 
  ตัวอย่างเช่น 
  บริษทัพัฒนาสินค้าและบริการอย่างต่อเน่ืองเพ่ือตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าด้วย 
ความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย์ และมีจริยธรรม โดยในปี................บริษัทได้รับความพึงพอใจจากลูกค้าในระดบั
...................และมีข้อร้องเรียนจากลูกค้าในเร่ืองส าคัญ จ านวน....................กรณี ได้แก่............................  
โดยบริษัทได้ด าเนินการจัดการข้อร้องเรียนดังกล่าวแล้ว (กรณีมีข้อร้องเรียนจากลูกค้า) 
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 (3) ชุมชนและสังคม 
  การปฏิบัติต่อชุมชน/สังคม อาจประกอบด้วยการลดผลกระทบจากการด าเนินงานท่ีมีต่อชุมชน
และสังคม การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน/สังคมอย่างเหมาะสม ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงความพยายามในการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมอย่างยั่งยืน 
  ตัวอย่างเช่น 
  บริษทัด าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม โดยให้ความส าคัญกับการ 
ลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและหลกีเลี่ยงการด าเนินงานท่ีอาจสร้างผลกระทบเชิงลบต่อคุณภาพชีวิตของชุมชน 
รอบสถานประกอบการ ในปี.......ไม่พบข้อร้องเรียนจากชุมชนในประเดน็ด้านสังคมหรือส่ิงแวดล้อม (กรณีไม่มี 
ข้อร้องเรียนจากชุมชน) หรือ พบข้อร้องเรียนจากชุมชน...........กรณี (กรณีมีข้อร้องเรียนจากชุมชน) ในเร่ือง 
ดังนี.้............  (โปรดสรุปประเดน็จากข้อร้องเรียน) ท้ังนี ้บริษทัได้มีการจัดการประเดน็ดังกล่าวพร้อมมาตรการ
ป้องกันเรียบร้อยแล้ว  
  นอกจากนี ้บริษัทยังมีส่วนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชน  
โดยในปี...........บริษทัได้มีกิจกรรมร่วมกับชุมชนดงันี.้.................(โปรดระบกิุจกรรมเพ่ือสังคม เช่น การฝึกอาชีพ 
การให้ทุนการศึกษา เป็นต้น) 

 
 

รูปแบบกำรเปิดเผยข้อมูล  
 บริษทัอาจเปิดเผยหรือจดัท ารายงานการขบัเคล่ือนธุรกิจเพื่อความยัง่ยนืโดยมีสาระส าคญั
ตามท่ีก าหนดในหวัขอ้ดงักล่าว ดว้ยวิธีใดดงัต่อไปน้ี 

(ก) เปิดเผยเฉพาะสาระส าคญัของนโยบายและแนวปฏิบติั ส าหรับนโยบายและแนวปฏิบติั
ฉบบัเต็มให้น าไปเปิดเผยเวบ็ไซต ์

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

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

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

 ใหเ้ปิดเผยการวิเคราะห์และอธิบายถึงการด าเนินงานและฐานะทางการเงินในมุมมองของ 
ฝ่ายจดัการ โดยระบุสาเหตุและปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย อยา่งนอ้ยในประเด็นดงัต่อไปน้ี  ทั้งน้ี สามารถใชก้ราฟ 
หรือภาพประกอบการอธิบายตามความเหมาะสมดว้ยก็ได ้และในกรณีท่ีบริษทัมีสายผลิตภณัฑห์รือกลุ่มธุรกิจ
มากกว่า 1 สาย/กลุ่ม ให้วิเคราะห์และอธิบายถึงการด าเนินการในแต่ละสายผลิตภณัฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ 
ท่ีมีนยัส าคญัดว้ย 
 4.1 ใหว้ิเคราะห์การด าเนินงานและฐานะทางการเงิน การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญั ปัจจยัท่ีเป็น
สาเหตุหรือมีผลต่อฐานะการเงิน การด าเนินงาน หรือการเปล่ียนแปลงดงักล่าวในช่วงปีท่ีผา่นมา โดยใหอ้ธิบาย
เปรียบเทียบกบัตวัช้ีวดัผลการด าเนินงาน (benchmark) ท่ีส าคญัดว้ย   
 -  ส าหรับงบการเงินในช่วง 2 ปีก่อนหนา้น้ี ใหอ้ธิบายประกอบเฉพาะกรณีท่ีฐานะการเงิน
หรือผลการด าเนินงานดงักล่าวมีผลกระทบต่อฐานะการเงินหรือผลการด าเนินงานปัจจุบนัของบริษทัอยา่งมี
นยัส าคญั  
 -  เพื่อใหผู้ล้งทุนเขา้ใจผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของบริษทั  ขอใหอ้ธิบาย 
อยา่งนอ้ยเก่ียวกบัภาพรวมของการด าเนินงาน ผลกระทบจากเหตุการณ์ส าคญัหรือปัจจยัส าคญัท่ีผา่นมา เช่น  
การรวมธุรกิจหรือกิจการ การยกเลิกหรือหยดุการด าเนินธุรกิจ การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยท่ี์มีนยัส าคญั  
ผลการด าเนินงานและความสามารถในการท าก าไร สภาพคล่องและแหล่งเงินทุนของบริษทั คุณภาพของ
สินทรัพย ์การบริหารจดัการธุรกรรมนอกงบดุล การเปล่ียนแปลงหรือการเลือกใชน้โยบายการบญัชีท่ีมีนยัส าคญั 
ขอ้สังเกตของผูส้อบบญัชีหรือความเห็นของผูส้อบบญัชีอยา่งมีเง่ือนไขต่อรายการบญัชีท่ีเป็นสาระส าคญั (ถา้มี)  
รวมถึงผลการปฏิบติัตามแผนการด าเนินธุรกิจและเป้าหมายท่ีไดก้ าหนดไวเ้ช่ือมโยงกบัขอ้มูลทางการเงิน   
  -  หากบริษทัเคยแจง้แผนการด าเนินงานหรือประมาณการงบการเงินไวใ้น 
แบบแสดงรายการขอ้มูลหรือแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี/รายงานประจ าปี ใหอ้ธิบายผลการปฏิบติัตาม
แผนดงักล่าวดว้ย  
 -  ในกรณีบริษทัมีการออกตราสารหน้ี ซ่ึงมีขอ้ก าหนดให้บริษทัตอ้งด ารงอตัราส่วน 
ทางการเงิน ใหบ้ริษทัเปิดเผยว่า บริษทัสามารถด ารงอตัราส่วนดงักล่าวไดต้ามขอ้ก าหนดหรือไม่  (แสดงขอ้มูล
อตัราส่วนทางการเงินตามงบการเงินประจ างวดการบญัชีล่าสุดเปรียบเทียบกบัอตัราส่วนท่ีตอ้งด ารงขา้งตน้)   
ในกรณีท่ีบริษทัไม่สามารถด ารงอตัราส่วนไดต้ามขอ้ก าหนด ใหร้ะบุผลกระทบและการด าเนินการของบริษทั 
 

 ค าแนะน า หรือค าอธิบายเพิม่เติม 
 บริษัทสามารถศึกษาข้อแนะน าและตัวอย่างการเปิดเผยการวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ
เพ่ิมเติมตามภาคผนวก 7 และ 8 
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 4.2 ใหอ้ธิบายปัจจยัหรือเหตุการณ์ท่ีอาจมีผลต่อฐานะการเงินหรือการด าเนินงานอยา่งมี 
นยัส าคญัในอนาคต (forward looking) ไม่วา่จะเป็นปัจจยัภายนอก เช่น แนวโนม้ภาวะเศรษฐกิจ  
ความเปล่ียนแปลงของภาวะตลาดหรืออุตสาหกรรม และปัจจยัภายใน เช่น นโยบาย กลยทุธ์ การบริหารงาน 
ของบริษทั การเปล่ียนแปลงขอ้ตกลงทางธุรกิจท่ีอาจกระทบต่อการด าเนินงาน รวมทั้งปัจจยัอ่ืน ๆ เช่น 
แนวโน้มและผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดา้นสังคม ท่ีครอบคลุมถึงการเคารพสิทธิมนุษยชน  และดา้นการ 
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดี เพื่อใหผู้ล้งทุนสามารถเขา้ใจและวิเคราะห์ทิศทางการด าเนินงานของบริษทัในอนาคตได ้
  ทั้งน้ี ในกรณีท่ีบริษทัมีโครงการหรือการวิจยัพฒันาท่ีจะกระทบต่อผลการด าเนินงาน 
และฐานะการเงินในอนาคตอนัใกล ้(ประมาณ 1 ปี) ให้บริษทัอธิบายรายละเอียดของโครงการหรือการวิจยั 
และพฒันาดงักล่าว เช่น ลกัษณะโครงการ ผลิตภณัฑใ์หม่ หรือการปรับปรุงผลิตภณัฑเ์ดิม ความคืบหนา้  
ผลกระทบท่ีอาจมีต่อผลการด าเนินงานและฐานะการเงินดว้ย 
 4.3 ใหแ้สดงขอ้มูลจากงบการเงินและอตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญัท่ีสะทอ้นถึงฐานะ
การเงินและผลการด าเนินงานในธุรกิจหลกัของบริษทัและบริษทัยอ่ย โดยอยา่งนอ้ยตอ้งมีขอ้มูลเปรียบเทียบ  
3 ปีท่ีผา่นมา (หรือเท่าท่ีมีการด าเนินงานจริง) 
  ทั้งน้ี บริษทัอาจพิจารณาแสดงขอ้มูลเปรียบเทียบยอ้นหลงัเพิ่มเติมได ้หากบริษทัเห็นวา่  
การเปิดเผยขอ้มูลทางการเงิน 3 ปีท่ีผ่านมา (หรือเท่าท่ีมีการด าเนินงานจริง) ยงัไม่เพียงพอท่ีจะแสดงให้ 
เห็นถึงแนวโน้มในอนาคต และอาจท าใหเ้กิดความเขา้ใจท่ีคลาดเคล่ือนต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน
ของบริษทัได ้
  ในกรณีท่ีงบการเงินของบริษทัแสดงสกุลเงินท่ีไม่ใช่สกุลเงินบาท ใหบ้ริษทัแสดง 
อตัราแลกเปล่ียนของสกุลเงินดงักล่าวเทียบกบัสกุลเงินบาทโดยใชอ้ตัราอา้งอิงท่ีเหมาะสม รวมทั้งในการ
เปิดเผยขอ้มูลทางการเงินท่ีส าคญัในหัวขอ้น้ี ให้แสดงขอ้มูลดงักล่าวทั้งในสกุลเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน
อา้งอิงดงักล่าว และสกุลเงินท่ีแสดงในงบการเงินดว้ย 
 หมายเหตุ 
 (1) ในกรณีท่ีบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยมี์การเปล่ียนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นหรือโครงสร้าง
การด าเนินงาน หรือขนาดของธุรกิจของบริษทัหรือบริษทัยอ่ยอยา่งมีนยัส าคญั  และงบการเงินขา้งตน้ไม่สะทอ้น
ผลการด าเนินงานหรือฐานะการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ยตามโครงสร้างใหม่ ใหบ้ริษทัจดัท างบการเงินรวม
เสมือนบริษทัไดจ้ดัโครงสร้างใหม่ในลกัษณะท่ีใหข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูล้งทุน โดยหากตอ้งตั้งสมมติฐาน
เพิ่มเติมใหร้ะบุดว้ย  ทั้งน้ี ตอ้งจดัใหมี้ผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานตรวจสอบและแสดงความเห็น 
หรือแสดงความเช่ือมัน่ต่องบการเงินรวมเสมือนดงักล่าวแลว้แต่กรณี เวน้แต่ไม่สามารถจดัท าได ้ใหร้ะบุเหตุผล
หรือแสดงขอ้มูลอ่ืนท่ีเป็นประโยชน์เพิ่มเติมดว้ย 
 (2)   การจดัท าประมาณการงบการเงินใหเ้ป็นไปตามความสมคัรใจของบริษทั และจะจดัท า 
เป็นระยะเวลาใดก็ได ้แต่หากประสงคจ์ะจดัท าและเปิดเผย บริษทัตอ้งจดัท าประมาณการดว้ยความระมดัระวงั 
เพื่อใหม้ัน่ใจวา่สมมติฐานท่ีใชจ้ดัท าประมาณการนั้นสมเหตุสมผล โดยตอ้งแสดงสมมติฐานพร้อมทั้งค าอธิบาย 
ไวอ้ยา่งชดัเจนดว้ย และในการจดัท าแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี/รายงานประจ าปี บริษทัตอ้งอธิบายวา่ 
ผลการด าเนินงานและฐานะการเงินท่ีเกิดขึ้นจริง แตกต่างจากประมาณการท่ีท าไวอ้ยา่งไร  ทั้งน้ี หากประมาณการ
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ดงักล่าวจดัท าขึ้นโดยมีเหตุอนัควรทราบอยูแ่ลว้วา่ สมมติฐานนั้นไม่สมเหตุสมผล อาจเขา้ข่ายอนัเป็นเทจ็หรือ 
ท าใหผู้อ่ื้นส าคญัผิดในขอ้เทจ็จริง บริษทัอาจเขา้ข่ายฝ่าฝืนพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
พ.ศ. 2535 
 อน่ึง หากบริษทัประสงคจ์ะเปิดเผยหรือเผยแพร่ขอ้มูลใด ๆ ท่ีเก่ียวกบัแนวโนม้หรือ 
ประมาณการผลการด าเนินงานของบริษทัในเชิงตวัเลขต่อนกัวิเคราะห์หรือผูล้งทุน บริษทัตอ้งจดัท าและ 
แสดงประมาณการดงักล่าวไวใ้นเอกสารฉบบัน้ีดว้ยดว้ย 
 

 ค าแนะน า หรือค าอธิบายเพิม่เติม 
 ให้บริษัทแสดงข้อมูล ดังต่อไปนี ้
 1. ตารางสรุปงบการเงิน : ให้แสดงรายการจากงบการเงินปีล่าสุด และแสดงข้อมูลเปรียบเทียบ
อย่างน้อย 3 ปี ย้อนหลังไว้ในตารางเดียวกัน 
 2. การแสดงอัตราส่วนทางการเงิน :  
  2.1 บริษัทควรจัดท าอัตราส่วนทางการเงินเพ่ือใช้ประกอบการอธิบายการวิเคราะห์และ
ค าอธิบายของฝ่ายจัดการเพ่ือความกระชับ ชัดเจน แทนการแสดงตารางอัตราส่วนทางการเงินแยกจากค าอธิบาย 
  2.2 อัตราส่วนทางการเงินท่ีแสดงควรรวมถึง อัตราส่วนสภาพคล่อง อัตราส่วนแสดง
ความสามารถในการหาก าไร อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน และอัตราส่วนวิเคราะห์นโยบาย 
ทางการเงิน  ท้ังนี ้อัตราส่วนท่ีแสดงควรเป็นอัตราส่วนท่ีส าคัญส าหรับธุรกิจของบริษัท อาจจะแตกต่างกันไป 
ส าหรับธุรกิจท่ัวไปได้ (อัตราส่วนท่ีใช้เฉพาะธุรกิจ) และหากบริษัทเห็นว่า การค านวณอัตราส่วนทางการเงิน
ของบริษัทมีความแตกต่างจากวิธีการค านวณท่ีใช้โดยท่ัวไป บริษัทควรเปิดเผยและอธิบายวิธีการค านวณและ
ข้อมูลทางการเงินท่ีบริษัทน ามาใช้ในการค านวณส าหรับอัตราส่วนทางการเงินน้ันด้วย  

5.   ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส ำคัญอ่ืน  

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

 5.2 ข้อมูลส ำคัญอ่ืน 
  5.2.1 ใหร้ะบุขอ้มูลอ่ืนท่ีอาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจของผูล้งทุนอยา่งมีนยัส าคญั   
หากบริษทัเห็นวา่ มีขอ้มูลอ่ืนท่ีจ าเป็นซ่ึงเป็นประโยชน์หรืออาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจของผูล้งทุน 
อยา่งมีนยัส าคญั หรือเพื่อความเท่าเทียมกนัในการเขา้ถึงขอ้มูลของผูล้งทุนทุกกลุ่ม  โดยบริษทัยงัคงมีหนา้ท่ี 
และความรับผิดชอบในการเปิดเผยขอ้มูลให้ถูกตอ้ง และไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบ 
เพื่อประกอบการตดัสินใจลงทุน 
  5.2.2 ใหอ้ธิบายขอ้จ ากดัของผูถื้อหุ้นในต่างประเทศ ในกรณีท่ีบริษทัมีนโยบาย 
ท่ีจะขอมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในการเสนอขายหุน้เพิ่มทุน หรือออกใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุน้เพิ่มทุน 
ท่ีโอนสิทธิได ้(Transferable Subscription Right หรือ TSR) ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ตามสัดส่วนการถือหุ้น  
โดยไม่ออกและเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุน้ท่ีจะท าใหบ้ริษทัมีหนา้ท่ีตามกฎหมายต่างประเทศ 
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 5.3 ข้อพพิำททำงกฎหมำย   
  ใหอ้ธิบายโดยสังเขปถึงขอ้พิพาททางกฎหมาย ซ่ึงบริษทัหรือบริษทัยอ่ยเป็นคู่ความ 
หรือคู่กรณี โดยท่ีคดีหรือขอ้พิพาทยงัไม่ส้ินสุด  ทั้งน้ี ใหอ้ธิบายเฉพาะ (1) คดีท่ีอาจมีผลกระทบดา้นลบต่อ
สินทรัพยข์องบริษทัหรือบริษทัยอ่ยท่ีมีจ านวนสูงกวา่ร้อยละ 5 ของส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัส้ินปีบญัชีล่าสุด  
ทั้งน้ี กรณีท่ีส่วนของผูถื้อหุ้นติดลบ ใหอ้ธิบายเฉพาะคดีท่ีมีจ านวนสูงกวา่ร้อยละ 10 ของสินทรัพยห์มุนเวียน  
ณ วนัส้ินปีบญัชีล่าสุด  (2) คดีท่ีกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัหรือบริษทัยอ่ยอยา่งมีนยัส าคญั  
แต่ไม่สามารถประเมินผลกระทบเป็นตวัเลขได ้ และ (3) คดีท่ีมิไดเ้กิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของ
บริษทัหรือบริษทัยอ่ย โดยไม่ตอ้งอธิบายคดีท่ีเป็นส่วนหน่ึงของการประกอบธุรกิจปกติ เช่น การฟ้องบงัคบั
ช าระหน้ีจากลูกคา้ในกรณีท่ีบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยเ์ป็นสถาบนัการเงิน เป็นตน้ 
  ในการอธิบายขอ้พิจารณาขา้งตน้ ให้ระบุถึงศาลท่ีก าลงัพิจารณาคดี วนัเร่ิมคดี คู่ความ  
และมูลคดี และความคืบหนา้ของคดี และใหร้ะบุกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งท่ีเป็นคู่ความกบับริษทัดว้ย 
 

 ค าแนะน า หรือค าอธิบายเพิม่เติม 
 การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับคดีหรือข้อพิพาทท่ียงัไม่ส้ินสุด ซ่ึงบริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่ความหรือ
คู่กรณี ควรพิจารณาดังนี ้
 1. คดีท่ีควรเปิดเผย : 
  (1) เป็นคดีท่ีจะมีผลกระทบทางด้านลบ หมายถึงคดีท่ีบริษัทเป็นจ าเลยท่ีถูกฟ้องร้อง 
เรียกค่าเสียหาย โดยไม่รวมถึงคดีท่ีบริษัทเป็นโจทก์ 
  (2) คดีท่ีมิได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของธุรกิจ เช่น บริษัทประกันภัยไม่
จ าเป็นต้องเปิดเผยในกรณีท่ีบริษัทถูกเรียกให้ช าระค่าเสียหายตามกรมธรรม์ เน่ืองจากเป็นการด าเนินงาน
ตามปกติของธุรกิจประกันภัยอยู่แล้ว (เว้นแต่เป็นกรณีท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจมาก และเป็นข้อพิพาทท่ีอยู่
ระหว่างการด าเนินการ) 
  (3) คดีหรือข้อพิพาทท่ีบริษัทถูกฟ้องร้องภายหลังวันส้ินงวดบัญชี แต่ก่อนส่งแบบ 56-1  
One Report ท่ีเป็นคดีท่ีมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยส าคัญ 
 2. ข้อมูลท่ีต้องเปิดเผย : บริษัทควรเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับสถานะของคดีหรือข้อพิพาทดังกล่าว 
เช่น ศาลท่ีก าลังพิจารณาคดี วันเร่ิมคดี คู่ความ (หากเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ท่ีเก่ียวข้อง  
ให้ระบุด้วย) มูลคดี และความคืบหน้าของคดี  ท้ังนี ้บริษัทอาจจะประเมินผลกระทบในด้านลบว่า หากบริษัท 
แพ้คดี ความเสียหายดังกล่าวจะมีผลต่อผลการด าเนินงานหรือการด าเนินธุรกิจของบริษัทหรือบริษัทย่อย 
อย่างไรด้วย 
 

 5.4 ตลำดรอง  
  หากบริษทัมีหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยข์องประเทศอ่ืนดว้ย ขอใหร้ะบุช่ือ
ตลาดหลกัทรัพยใ์นประเทศอ่ืน และระบุวา่ตลาดหลกัทรัพยอ่ื์นดงักล่าวเป็นตลาดหลกัทรัพยห์ลกั หรือไม่ 
 

 5.5 สถำบันกำรเงินที่ติดต่อประจ ำ (เฉพาะกรณีท่ีบริษทัออกตราสารหน้ี) 
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ส่วนที่ 2 
กำรก ำกับดูแลกิจกำร 

 

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

6.  นโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำร 
 ใหอ้ธิบายภาพรวมนโยบายและแนวปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทั
จดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) และจรรยาบรรณธุรกิจ (code of conduct) (ถา้มี) ท่ีบริษทัก าหนดไวเ้ป็น 
ลายลกัษณ์อกัษรเพื่อสะทอ้นใหเ้ห็นวา่ทุกหน่วยงานของบริษทัและบริษทัยอ่ยมีการด าเนินงานตามนโยบาย 
และแนวปฏิบติัท่ีคณะกรรมการบริษทัก าหนดไวอ้ยา่งนอ้ยในเร่ืองต่อไปน้ี 

6.1 ภำพรวมของนโยบำยและแนวปฏิบัติกำรก ำกับดูแลกิจกำร12  

6.1.1 นโยบายและแนวปฏิบติัท่ีเก่ียวกบัคณะกรรมการ ครอบคลุมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร13 ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจดัการ การพฒันา

กรรมการ และการประเมินผลการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการ รวมถึงการก ากบัดูแลบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม  
6.1.2 นโยบายและแนวปฏิบติัท่ีเก่ียวกบัผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สีย ครอบคลุมการดูแล

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

 ค าแนะน า หรือค าอธิบายเพิม่เติม 
 บริษัทควรพิจารณาถึงความพร้อมของบริษัทในเร่ืองการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยอาจ
ด าเนินการแบบเตม็รูปแบบ (ไม่เรียก ไม่รับ ไม่จ่าย และไม่ท าธุรกิจกับบุคคลและนิติบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับ 
คอร์รัปชัน) หรือก าหนดรูปแบบจ ากัด เช่น การไม่จ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงงาน/ธุรกิจ ในลักษณะไม่เป็นธรรม  
เป็นต้น 
 

  

 
12 ในการก าหนดนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ บริษทัสามารถเลือกเร่ืองท่ีเหมาะสมมาก าหนดเป็นนโยบาย โดยไม่จ าเป็นตอ้งแบ่งหมวดหมู่
ตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) 
13 ให้อธิบายนโยบายและวิธีการก าหนดค่าตอบแทน รวมทั้งโครงสร้างค่าตอบแทนแต่ละประเภทของกรรมการและผูบ้ริหาร เช่น 
ค่าตอบแทนคงท่ี หรือค่าตอบแทนผนัแปรตามปัจจยัต่าง ๆ เป็นตน้ รวมทั้งความเห็นคณะกรรมการบริษทั หรือคณะอนุกรรมการ
ค่าตอบแทน (ถา้มี) ว่าโครงสร้างดงักล่าว เหมาะสมกบัความรับผิดชอบและสามารถจูงใจให้กรรมการและผูบ้ริหารน าพาองคก์ร 
ให้ด าเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว และสามารถเปรียบเทียบไดก้บัระดบัท่ีปฏิบติัอยูใ่นอุตสาหกรรมหรือไม่ อยา่งไร 
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 ตัวอย่างการเปิดเผยนโยบายเก่ียวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน 
 บริษัทมีนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน รวมท้ังได้จัดท าแนวทางการปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษร
ท่ีจะไม่เรียก ไม่รับ ไม่จ่าย และไม่ท าธุรกิจกับบุคคลและนิติบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับคอร์รัปชัน ซ่ึงได้ผ่านการ
อนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว  ท้ังนี ้บริษัทได้เข้าร่วมกับโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านการทุจริต (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC) ด้วย  
 

6.2 จรรยำบรรณธุรกิจ (ถ้ำมี) 

  กรณีท่ีบริษทัมีการจดัท าจรรยาบรรณธุรกิจให้อธิบายความเช่ือมโยงของแนวปฏิบติั 
กบัวิสัยทศัน์ วตัถุประสงค ์เป้าหมาย หรือกลยทุธ์ท่ีน าไปสู่การสร้างคุณคา่ในองคก์ร (values) พร้อมอธิบาย
กระบวนการท่ีสนบัสนุนใหค้ณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัมีการปฏิบติัตามจรรยาบรรณธุรกิจ
เพื่อสร้างใหเ้กิดเป็นวฒันธรรมองคก์ร 
 ทั้งน้ี ให้น าขอ้มูลของนโยบาย แนวปฏิบติัดา้นการก ากบัดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ  
ทั้งฉบบัไปเปิดเผยในเอกสารแนบ เพื่อใหผู้ล้งทุนเขา้ใจและสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการติดตามทิศทางการ
ด าเนินธุรกิจต่อไป 

6.3 กำรเปลี่ยนแปลงและพฒันำกำรที่ส ำคัญของนโยบำย แนวปฏิบัติ และระบบกำรก ำกับ
ดูแลกิจกำรในรอบปีที่ผ่ำนมำ 
  6.3.1  ใหอ้ธิบายขอ้มูลการเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญัเก่ียวกบัการทบทวนนโยบาย 
แนวปฏิบติั และระบบการก ากบัดูแลกิจการ หรือกฎบตัรคณะกรรมการในรอบปีท่ีผา่นมา เพื่อแสดงวา่บริษทั 
ไดมี้การปรับปรุงนโยบาย แนวปฏิบติั และระบบการก ากบัดูแลกิจการอยา่งต่อเน่ือง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ก ากบัดูแลและแสดงใหเ้ห็นวา่มีการยกระดบัมาตรฐานการก ากบัดูแลกิจการของบริษทั ท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง   
  6.3.2  ในกรณีท่ีบริษทัยงัมิไดน้ าหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจดทะเบียน                
ปี 2560 (CG Code) ในเร่ืองใดมาปฏิบติั ใหบ้นัทึกเหตุผลไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของการพิจารณาและทบทวนของ
คณะกรรมการโดยไม่จ าเป็นตอ้งเปิดเผยผลการทบทวนไวใ้นแบบรายงานน้ี  นอกจากน้ี หากเห็นวา่การปฏิบติั 
ในขอ้ใดยงัไม่บรรลุวตัถุประสงคต์ามท่ีก าหนดไว ้ควรมีแผนพฒันาและติดตามดูแลใหมี้การด าเนินการต่อไป  
โดยอาจจดัล าดบัการพฒันาในเร่ืองส าคญัก่อนก็ได ้
        6.3.3 บริษทัอาจเปิดเผยขอ้มูลการปฏิบติัในเร่ืองอ่ืน ๆ ตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  
เพื่อรองรับการประเมินต่าง ๆ เช่น Corporate Governance Report (CGR), ASEAN CG Scorecard และโครงการ
ประเมินคุณภาพการจดัการประชุมผูถื้อหุน้ โดยบริษทัอาจเปิดเผยขอ้มูลการปฏิบติัไวใ้นขอ้น้ี หรือภายใต ้
หวัขอ้อ่ืนตามความเหมาะสม  
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7.  โครงสร้ำงกำรก ำกับดูแลกิจกำร และข้อมูลส ำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรชุดย่อย  ผู้บริหำร 
พนักงำนและอ่ืน ๆ 

7.1  โครงสร้ำงกำรก ำกับดูแลกิจกำร 
  ใหแ้สดงแผนภาพการบริหารจดัการองคก์รตั้งแต่คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดยอ่ย  
ฝ่ายจดัการ ไปจนถึงฝ่ายงานต่าง ๆ รวมถึงหน่วยงานท่ีเป็นกลไกในการก ากบัดูแลกิจการ เช่น หน่วยงาน 
ตรวจสอบภายใน หน่วยงานก ากบัดูแลองคก์ร หน่วยงานบริหารความเส่ียง เพื่อสะทอ้นใหเ้ห็นถึงล าดบัขั้น  
สายการบงัคบับญัชา การสนบัสนุน การตรวจสอบ  ความเป็นอิสระ และการแบ่งแยกหนา้ท่ีระหวา่งคณะกรรมการ
และฝ่ายจดัการ  
 

  ตัวอย่างการเปิดเผยแผนภาพโครงสร้างการก ากับดูแลกิจการ  
 ณ วันท่ี     (ณ วันส้ินงวดปีบัญชี) (หากภายหลังวันส้ินงวดปีบัญชี บริษัทมีการปรับเปล่ียนโครงสร้าง 
 การบริหารจัดการอย่างมีนัยส าคัญ กค็วรจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเพ่ิมเติมด้วย)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* บริษัทสามารถจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงในระดับคณะกรรมการชุดย่อยหรือระดับจัดการกไ็ด้ 
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 ค าแนะน า หรือค าอธิบายเพิม่เติม 
 ให้บริษัทเปิดเผยช่ือและต าแหน่งของผู้บริหารซ่ึงต้องสอดคล้องกับข้อมูลตามโครงสร้าง 
การบริหารจัดการของบริษัท (organization chart) โดยให้ระบุให้ชัดเจนว่า บุคคลใดคือผู้ท่ีด ารงต าแหน่ง
ผู้บริหารสูงสุด  ท้ังนี ้หากบริษัทต้องการเปิดเผยรายช่ือผู้บริหารเกินกว่านิยามตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ก าหนด บริษัทควรระบุข้อมูลให้ทราบว่า ผู้บริหารรายใดไม่ได้เป็นผู้บริหารตามนิยามดังกล่าวด้วย และหาก
บริษัทมีการเปล่ียนแปลงกรรมการหรือผู้บริหารหลังวันส้ินงวดบัญชีประจ าปี แต่ก่อนส่งแบบ 56-1 One Report 
บริษัทควรเปิดเผยข้อมูลการเปล่ียนแปลงกรรมการหรือผู้บริหารดังกล่าวเพ่ิมเติมในแบบ 56-1 One Report ด้วย 

 

 7.2  ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมกำร 
  ใหอ้ธิบายองคป์ระกอบและขอ้มูลพื้นฐานของคณะกรรมการท่ีสะทอ้นถึงคุณสมบติั 
ความสามารถ ความเป็นอิสระ และความหลากหลายดา้นทกัษะความช านาญ เพศ และอายขุองคณะกรรมการ 
เพื่อใหผู้ล้งทุนสามารถน าขอ้มูลไปวิเคราะห์ถึงองคป์ระกอบ บทบาทหนา้ท่ีความรับผิดชอบ และความเหมาะสม
ของคณะกรรมการท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของธุรกิจทั้งในมิติความโปร่งใส การตรวจสอบและถ่วงดุล  
และประสิทธิภาพของการก ากบัดูแลกิจการ โดยใหบ้ริษทัอธิบายขอ้มูลดงัน้ี 

7.2.1 องคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษทั พร้อมแสดงจ านวนกรรมการทั้งหมด 

สัดส่วนของกรรมการอิสระต่อกรรมการทั้งหมด และสัดส่วนของกรรมการท่ีไม่ใช่ผูบ้ริหารต่อกรรมการทั้งหมด  

 ค าแนะน า หรือค าอธิบายเพิม่เติม 
 กรรมการและผู้บริหารของบริษัทควรปฏิบัติหน้าท่ีเพ่ือประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น  
โดยมีโครงสร้างการบริหารท่ีชัดเจน ถ่วงดุล และสามารถตรวจสอบได้ โดย 
 1. คณะกรรมการเข้าใจบทบาทหน้าท่ี และความรับผิดชอบท่ีมีต่อผู้ถือหุ้น และแสดงได้ว่า 
จะสามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ 
 2. โครงสร้างคณะกรรมการและการจัดการ ต้องมีการตรวจสอบและถ่วงดุลกันอย่างเพียงพอ โดย 
 ก. มีกรรมการอิสระอย่างน้อยหน่ึงในสามของจ านวนกรรมการท้ังหมด แต่ไม่น้อยกว่าสามคน 
 ข. มีคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ซ่ึงประกอบด้วย กรรมการตรวจสอบ 
อย่างน้อย 3 คน ท่ีมีความเป็นอิสระ โดยมีหน้าท่ีในลักษณะเดียวกับท่ีก าหนดในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ  
และมีความรู้และประสบการณ์ที่จะสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินอย่างน้อย 1 คน รวมท้ังท าหน้าท่ีอ่ืน 
ในฐานะกรรมการตรวจสอบได้ (สามารถ download หน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบได้จาก www.set.or.th) 
 ค. มีการมอบอ านาจระหว่างคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการท่ีชัดเจน  
 

 

 7.2.2 ขอ้มูลคณะกรรมการและผูมี้อ านาจควบคุมบริษทัรายบุคคล โดยใหร้ะบช่ืุอ
ประธานกรรมการ รายช่ือของกรรมการ และผูมี้อ านาจควบคุมบริษทั (ถา้มี)  ทั้งน้ี หากกรรมการรายใดเป็น
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการในชุดอ่ืนใดของบริษทั ใหร้ะบุใหช้ดัเจน   
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  ในกรณีท่ี ประธานกรรมการและผูจ้ดัการ14 เป็นบุคคลเดียวกนั15  หรือประธาน

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

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

ในกรณีท่ีบริษทัไดก้ าหนดบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการไวใ้นกฎบตัร
คณะกรรมการ (board charter) ใหส้รุปรายละเอียดส าคญัของกฎบตัรคณะกรรมการท่ีส าคญั และใหน้ าขอ้มูล 
ทั้งฉบบัไปเปิดเผยในเอกสารแนบ   
 
  

 
14 ผูจ้ดัการหมายความรวมถึงผูด้  ารงต าแหน่งเทียบเท่าท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนดว้ย       
15 ประธานกรรมการและผูจ้ดัการอาจเป็นบุคคลเดียวกนัไดจ้นกว่าขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการแยกบุคคลท่ีด ารงต าแหน่งประธานออกจากบุคคล
ท่ีด ารงต าแหน่งผูจ้ดัการจะมีผลใชบ้งัคบั  
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 ตัวอย่างการเปิดเผยขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ 
 ตามข้อบังคับบริษัท คณะกรรมการมีอ านาจหน้าท่ีตัดสินใจและดูแลการด าเนินงานของบริษัท  
เว้นแต่เร่ืองดังต่อไปนี ้ซ่ึงคณะกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นก่อนด าเนินการ  
(1) เร่ืองท่ีกฎหมายก าหนดให้ต้องได้มติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น (2) การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกันท่ีมีมูลค่าเกินกว่า
................. และ (3) การซ้ือหรือขายสินทรัพย์ส าคัญท่ีมีมูลค่าเกินกว่า................... เป็นต้น 
 

7.3 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมกำรชุดย่อย 

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

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

7.3.2 ใหร้ะบุรายช่ือของคณะกรรมการชุดยอ่ยแต่ละชุด โดยระบุรายช่ือประธาน
คณะกรรมการชุดยอ่ย รายช่ือกรรมการชุดยอ่ยแต่ละชุด และระบุกรณีท่ีกรรมการรายดงักล่าวเป็นกรรมการอิสระ 
กรณีของคณะกรรมการตรวจสอบใหร้ะบุรายช่ือกรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู้และประสบการณ์ในการ 
สอบทานงบการเงินของบริษทั และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของกรรมการรายดงักล่าวดว้ย 

 

 ค าแนะน า หรือค าอธิบายเพิม่เติม 
 1. โครงสร้างคณะกรรมการและการจัดการ ต้องมีการตรวจสอบและถ่วงดุลกันอย่างเพียงพอ  
โดยนอกจากต้องมีคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) และมีการมอบอ านาจระหว่างคณะกรรมการ  
และฝ่ายจัดการท่ีชัดเจน โดย 
  ก. จัดท าเป็นลายลักษณ์อักษร หรือบันทึกเป็นมติคณะกรรมการในรายงานการประชุม 
อย่างชัดเจน 
  ข. ระบุขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของผู้รับมอบอย่างชัดเจน 
   - ขอบเขตดังกล่าวต้องไม่รวมถึง การอนุมัติให้ท ารายการท่ีผู้รับมอบอ านาจหรือบุคคล 
ท่ีอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
   - ในการระบุขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการแต่ละชุด โดยเฉพาะคณะกรรมการ
บริหารและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ควรระบุให้ชัดเจนถึงอ านาจอนุมัติ เช่น ลักษณะรายการท่ีได้รับมอบ
อ านาจและวงเงินท่ีสามารถอนุมัติของแต่ละรายการด้วย  ท้ังนี ้ไม่ควรระบุขอบเขตท่ีกว้างเกินไป เช่น กรรมการ
มีอ านาจหน้าท่ีปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 
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 ท้ังนี ้ในการอธิบายโครงสร้างคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท อาจจะระบุองค์ประกอบ 
วาระการด ารงต าแหน่ง จ านวนคร้ังการประชุมด้วยก็ได้  
 

 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ : ปัจจุบันตลาดหลักทรัพย์ฯ ก าหนดให้กรรมการตรวจสอบ 
ต้องจัดท ารายงานการก ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบอยู่แล้ว  ดังน้ัน เพ่ือความสะดวกของ 
ผู้ลงทุนท่ีจะสามารถดูข้อมูลของบริษัทได้จากแหล่งเดียว จึงก าหนดเพ่ิมให้บริษัทเปิดเผยรายงานดังกล่าว 
ไว้ในเอกสารแนบ 
 

7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหำร 
ใหอ้ธิบายขอ้มูลพื้นฐานของผูบ้ริหาร เพื่อสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความสามารถและทกัษะของ

ผูบ้ริหารและความสอดคลอ้งของการจ่ายค่าตอบแทน โดยให้มีรายละเอียดการเปิดเผยขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 
7.4.1 ใหร้ะบุรายช่ือและต าแหน่งของผูบ้ริหาร ประกอบดว้ยรายช่ือผูบ้ริหารสูงสุดและ

ผูบ้ริหาร 4 รายแรกนบัจากผูบ้ริหารสูงสุด ทั้งน้ี หากเป็นกรณีท่ี holding company มีการประกอบธุรกิจ
หลากหลายประเภทธุรกิจ โดยมีบริษทัท่ีเป็นศูนยก์ลางท าหนา้ท่ีบริหารจดัการบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วม 
ในแต่ละกลุ่มธุรกิจ ใหร้ะบุรายช่ือและต าแหน่งของผูบ้ริหาร รวมถึงแผนภาพโครงสร้างภายในของบริษทัท่ีเป็น
ศูนยก์ลาง บริษทัยอ่ยท่ีประกอบธุรกิจหลกัแต่ไม่ไดอ้ยูภ่ายใตบ้ริษทัท่ีเป็นศูนยก์ลาง และบริษทัยอ่ยภายในกลุ่ม
ของบริษทัท่ีเป็นศูนยก์ลางซ่ึงขนาดของบริษทัดงักล่าวมีนัยส าคญัเม่ือเทียบกบัขนาดของ holding company ดว้ย    
                                                 หากในระหวา่งปีหรือภายหลงัวนัส้ินงวดปีบญัชีมีการเปล่ียนแปลงผูบ้ริหาร  
ควรเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเพื่อแสดงใหผู้ล้งทุนเห็นวา่บริษทัมีการวางบุคคลากรตามต าแหน่งส าคญัไดอ้ยา่ง
เหมาะสมและครบถว้นตามผงัองคก์ร ทั้งน้ี ขอ้มูลความรู้ความช านาญ ทกัษะ ประสบการณ์ของผูบ้ริหาร
สามารถน าไปเปิดเผยในเอกสารแนบได ้ 
   ทั้งน้ี ใหแ้นบขอ้มูลของผูบ้ริหารของบริษทัและบริษทัยอ่ยท่ีเป็นบริษทัท่ีประกอบ
ธุรกิจหลกัหรือบริษทัท่ีเป็นศูนยก์ลาง บริษทัยอ่ยท่ีประกอบธุรกิจหลกัแต่ไม่ไดอ้ยูภ่ายใตบ้ริษทัยอ่ยท่ีเป็น
ศูนยก์ลาง และบริษทัยอ่ยภายในกลุ่มของบริษทัท่ีเป็นศูนยก์ลางซ่ึงขนาดของบริษทัดงักล่าวมีนยัส าคญั 
เม่ือเทียบกบัขนาดของ holding company (แลว้แต่กรณี) ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในเอกสารแนบดว้ย 
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 ตัวอย่างการเปิดเผยแผนภาพโครงสร้างการก ากับดูแลกิจการ  
ณ วันท่ี     (ณ วันส้ินงวดปีบัญชี) (หากภายหลังวันส้ินงวดปีบัญชี บริษัทมีการปรับเปล่ียนโครงสร้าง 
การบริหารจัดการอย่างมีนัยส าคัญ กค็วรจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเพ่ิมเติมด้วย)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 คือผูบ้ริหารของบริษทัตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ดว้ยการก าหนดบทนิยามในประกาศ
เก่ียวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย ์
 
 

 

 ค าแนะน า หรือค าอธิบายเพิม่เติม 
 ให้บริษัทเปิดเผยช่ือและต าแหน่งของผู้บริหารซ่ึงต้องสอดคล้องกับข้อมูลตามโครงสร้างการบริหาร
จัดการของบริษัท (organization chart)  ท้ังนี ้หากบริษัทต้องการเปิดเผยรายช่ือผู้บริหารเกินกว่านิยามตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด บริษัทควรระบุข้อมูลให้ทราบว่า ผู้บริหารรายใดไม่ได้เป็นผู้บริหารตามนิยามดังกล่าว
ด้วย และหากบริษัทมีการเปล่ียนแปลงกรรมการหรือผู้บริหารหลังวันส้ินงวดบัญชีประจ าปี แต่ก่อนส่งแบบ 56-1  
One Report บริษัทควรเปิดเผยข้อมูลการเปล่ียนแปลงกรรมการหรือผู้บริหารดังกล่าวเพ่ิมเติมในแบบ 56-1  
One Report ด้วย 
 

กรรมการผู้จัดการ 

รองกรรมการผู้จัดการ 
ฝ่าย....... 

รองกรรมการผู้จัดการ 
ฝ่าย......... 

ผู้ช่วยกรรมการผู้ จัดการ 
การตลาดและลูกค้า 

ผู้ช่วยกรรมการผู้ จัดการ 
............. 

ผู้ช่วยกรรมการผู้ จัดการ 
............. 

ผู้ช่วยกรรมการผู้ จัดการ 
............. 

ผู้อ านวยการ 
ฝ่าย......... 

ผู้อ านวยการ 
ฝ่าย......... 

ผู้อ านวยการ 
ฝ่าย......... 

ผู้อ านวยการ 
ฝ่าย......... 

ผู้อ านวยการ 
ฝ่าย......... 

ผู้อ านวยการ 
ฝ่าย......... 

ผู้อ านวยการ 
ฝ่ายบัญชีและการเงิน 

 

  

    
 

  - 

ผู้อ านวยการ 
ฝ่าย......... 
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 ตัวอย่างการเปิดเผยรายช่ือและต าแหน่งของผู้บริหาร 
 ณ วันท่ี   (วันส้ินงวดปีบัญชี)   บริษัทมีผู้บริหารจ านวน 8 ท่าน ดังนี ้

รายช่ือผู้บริหาร ต าแหน่ง 
1. นาย...... กรรมการผู้จัดการ 
2. นาย..... รองกรรมการผู้จัดการ - ฝ่าย.......... 
3. นาย..... รองกรรมการผู้จัดการ - ฝ่าย.......... 
4. นาย..... ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  
.......... ............. 
8. นาง........ ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน 
ท้ังนี ้หากภายหลังวันส้ินงวดปีบัญชี บริษัทมีการปรับเปล่ียนผู้บริหาร กค็วรจะเปิดเผยช่ือผู้บริหารท่ีเข้าใหม่/
ลาออก พร้อมท้ังระบุวันท่ีด้วย 

 

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

 บริษัทอาจเปิดเผยนโยบายในการก าหนดค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงในลักษณะท่ีเปรียบเทียบได้
กับอุตสาหกรรม ประสบการณ์ ภาระหน้าท่ี ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ และคณะกรรมการบริษัท
เป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง 

(1) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน 
  ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
  ในปี XXXX บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วย เงินเดือนและโบนัส ให้กับผู้บริหารจ านวน 
… ราย รวมท้ังส้ิน xx.xx ล้านบาท 
 (2) ค่าตอบแทนอ่ืน 
  ค่าตอบแทนอ่ืนของผู้บริหาร 
  - เงินกองทุนส ารองเลีย้งชีพ 
    บริษัทได้จัดให้มีกองทุนส ารองเลีย้งชีพให้แก่ผู้บริหารโดยบริษัทได้สมทบในอัตราส่วน 
ร้อยละ xx ของเงินเดือน โดยในปี ...........บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนส ารองเลีย้งชีพส าหรับผู้บริหาร xx ราย  
รวมท้ังส้ิน x.xx ล้านบาท 
  - โครงการเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญต่อผู้บริหารและพนักงาน (ESOP) 
     ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเม่ือวันท่ี................ได้อนุมัติให้เสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ 
ท่ีจะซื้อหุ้นสามัญให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน (ESOP) จ านวน................หน่วย เพ่ือ    (เช่น ให้ผู้บริหารและ
พนักงานมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของบริษัท) โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรร ดังนี ้    
     ท้ังนี ้ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญดังกล่าวมีอัตราการใช้สิทธิ         
ใบส าคัญแสดงสิทธิต่อ           หุ้นสามัญของบริษัท และมีราคาการใช้สิทธิซ้ือหุ้น           บาท  
โดยผู้บริหารของบริษัทจ านวน          ราย ได้รับการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นบริษัท คิดเป็น 
สัดส่วนร้อยละ          เม่ือเทียบกับใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นบริษัทของท้ังโครงการ 
  - โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (EJIP) 
     บริษัทได้จัดให้มีโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (EJIP) เพ่ือเป็นแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานและร่วมท างานกับบริษัทในระยะยาว โดยมีระยะเวลาของโครงการ          ปี สิน้สุดวันท่ี...............
ผู้บริหารท่ีสามารถเข้าร่วมโครงการ EJIP ได้จะต้องมีอายงุานไม่น้อยกว่า         ปี และมีการปฏิบัติงาน 
ท่ีดี โดยบริษัทจะหักเงินเดือนผู้บริหารร้อยละ xx และบริษัทได้จ่ายเงินสมทบอีกในอัตราร้อยละ          ของ
เงินเดือนผู้บริหารเช่นกัน ในปี         มีผู้บริหารเข้าร่วมโครงการจ านวน          ราย บริษัทได้จ่ายเงินสมทบ 
ท้ังส้ิน         ล้านบาท 
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7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงำน 
  ใหร้ะบุจ านวนพนกังานทั้งหมดและจ านวนพนกังานตามแต่ละสายงานหลกั เพื่อแสดง 
ใหเ้ห็นถึงความเหมาะสมของจ านวนแรงงานทั้งหมดท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ ความเส่ียงในการขาดแคลน
แรงงาน และการกระจายของแรงงานในหน่วยงานท่ีส าคญั และกรณีท่ีบริษทัมีการเปล่ียนแปลงจ านวนพนกังาน 
อยา่งมีนยัส าคญัในระยะ 3 ปีท่ีผา่นมา ใหอ้ธิบายเหตุผลในเร่ืองดงักล่าว นอกจากน้ี ใหแ้สดงผลตอบแทนรวม 
ของพนกังานและอธิบายลกัษณะของผลตอบแทน เช่น เงินเดือน โบนสั และเงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ  
เป็นตน้ เพื่อสะทอ้นใหเ้ห็นถึงการควบคุมตน้ทุนแรงงาน การจ่ายค่าตอบแทนอยา่งเป็นธรรมและโปร่งใส  
ทั้งน้ี ในกรณีท่ีบริษทัไม่ไดจ้ดัใหมี้กองทุนส ารองเล้ียงชีพ ใหร้ะบุวา่ไม่มี  
 

 ค าแนะน า หรือค าอธิบายเพิม่เติม 
 การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการจัดให้มีกองทุนส ารองเลีย้งชีพน้ันให้ระบุสัดส่วนของจ านวน
พนักงานท่ีเข้าร่วมกองทุนส ารองเลีย้งชีพเม่ือเทียบกับจ านวนพนักงานท้ังหมด ท้ังนี ้ให้รวมถึงบริษัทย่อยใน
ประเทศไทยด้วย  
 

ตัวอย่าง 
ช่ือบริษัท/บริษัทย่อย มี/ไม่มี PVD จ านวนพนักงานท่ี

เข้าร่วม PVD (คน) 
สัดส่วนพนักงานเข้าร่วม PVD/

พนักงานท้ังหมด (%) 
บริษัท .................    

 
 นอกจากนี ้บริษัทควรเปิดเผยนโยบายในการเลือกผู้จัดการกองทุนส ารองเลีย้งชีพท่ีสะท้อนให้เห็น
ถึงการให้ความส าคัญกับการจัดการเงินลงทุน โดยสามารถเลือกปฏิบัติได้ตามแนวทาง ดังนี ้
        แนวทางท่ี 1 : บริษัทมีนโยบายสนับสนุนให้คณะกรรมการกองทุนส ารองเลีย้งชีพของบริษัท
คัดเลือกผู้จัดการกองทุนท่ีรับปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุนส าหรับผู้ลงทุนสถาบัน (Investment 
Governance Code: “I Code”) และเป็นผู้จัดการกองทุนท่ีบริหารการลงทุนอย่างรับผิดชอบโดยค านึงถึงปัจจัย
ส่ิงแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social, and Governance: “ESG”) มีการปฏิบัติตาม 
หลักธรรมาภิบาลการลงทุนเป็นอย่างดี และเปิดเผยแนวทางการคัดเลือกผู้จัดการกองทุนให้สมาชิกทราบ  
อันจะน าไปสู่การบริหารการลงทุนท่ีค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของสมาชิกกองทุนส ารองเลีย้งชีพของบริษัท 
ในระยะยาว  
       แนวทางท่ี 2 : บริษัทมีนโยบายสนับสนุนให้คณะกรรมการกองทุนส ารองเลีย้งชีพของบริษัท 
รับปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุนส าหรับผู้ลงทุนสถาบัน (Investment Governance Code: “I Code”) 
และเน่ืองจากกองทุนส ารองเลีย้งชีพถือเป็นกองทุนการออมเพ่ือการเกษียณอายขุองพนักงาน บริษัทจึง
สนับสนุนให้คณะกรรมการกองทุนส ารองเลีย้งชีพคัดเลือกผู้จัดการกองทุนท่ีรับปฏิบัติตาม I Code และ/หรือ 
บริหารการลงทุนอย่างรับผิดชอบโดยค านึงถึงปัจจัยส่ิงแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, 
Social, and Governance: “ESG”) มีการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุนเป็นอย่างดี เน่ืองจากเป็น 
แนวทางการลงทุนท่ีน าไปสู่ประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของสมาชิกกองทุนซ่ึงกคื็อพนักงานของบริษัทในระยะยาวได้ 
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 ตัวอย่างการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับจ านวนพนักงานและผลตอบแทน 
 บริษัทมีพนักงานท้ังหมด          คน โดยในปี                    บริษทัได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงาน 
จ านวนท้ังส้ิน xx ล้านบาท ซ่ึงผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ  เงินโบนัส 
เงินช่วยเหลือพิเศษ เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนส ารองเลีย้งชีพ เป็นต้น  นอกจากนี ้บริษัทย่อย 
ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะเดียวกันกับบริษัทรวม          บาท 
 

จ านวนพนักงานและผลตอบแทน 
 

ปี.............................       
 

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

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

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

พนักงานปฏิบัติการ/บริการ (คน)    
พนักงานบริหาร (คน)    
พนักงานในส านักงานใหญ่ (คน)    
รวม (คน)    
ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท)    

 

7.6 ข้อมูลส ำคัญอ่ืน ๆ 
7.6.1 ใหร้ะบุรายช่ือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายใหรั้บผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท า

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

7.6.2 ใหร้ะบุรายช่ือหวัหนา้งานนกัลงทุนสัมพนัธ์ และขอ้มูลเพื่อการติดต่อ (ถา้มี)  
 

 ตัวอย่างการเปิดเผยข้อมูลเลขานุการบริษัท 
 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้.....(ช่ือ นามสกุล)......... ด ารงต าแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท 
ตั้งแต่วันท่ี..............โดยคุณสมบัติของผู้ด  ารงต าแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทปรากฎในเอกสารแนบ 1 
 ตัวอย่างการเปิดเผยข้อมูลหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
 บริษัทมอบหมายให้....(ช่ือ นามสกุล)....ด ารงต าแหน่งเป็นหัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงาน 
(compliance department)  เพ่ือท าหน้าท่ีก ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการท่ีก ากับดูแล
การประกอบธุรกิจของบริษัท  โดยมีคุณสมบัติของผู้ด  ารงต าแหน่งหัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงาน 
ของบริษัท ปรากฎในเอกสารแนบ 3 
 

  7.6.3  ใหแ้สดงค่าตอบแทนท่ีผูส้อบบญัชี ส านกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดั  
และบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชีและส านกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดั โดยต่อจากน้ี 
จะเรียกวา่ “ส านกังานสอบบญัชีและบริษทัในเครือ” ไดรั้บจากบริษทัและบริษทัยอ่ย โดยใหร้ะบุแยกเป็น
ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (audit fee) และค่าบริการอ่ืนท่ีนอกเหนือจากงานสอบบญัชี (non-audit fee) 
รวมทั้งเปิดเผยขอ้มูลประเภทและขอบเขตงานบริการอ่ืนท่ีนอกเหนือจากงานสอบบญัชี (non-audit service) ดว้ย  
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 การเปิดเผยคา่บริการอ่ืนท่ีนอกเหนือจากงานสอบบญัชีใหแ้สดงขอ้มูลของ 
ค่าบริการอ่ืนท่ีไดจ่้ายไปแลว้ในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา และค่าบริการอ่ืนท่ีจะตอ้งจ่ายในอนาคตอนัเกิดจาก 
การตกลงท่ียงัให้บริการไม่แลว้เสร็จในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา และประเภทของการใหบ้ริการอ่ืนท่ีนอกเหนือจาก 
งานสอบบญัชี 
  หมายเหตุ  
  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชีและส านกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชี
สังกดัใหร้วมถึง 
  (ก)  คู่สมรสและบุตรท่ียงัตอ้งพึ่งพิงหรืออยู่ในอุปการะของผูส้อบบญัชี 
  (ข)  กิจการท่ีมีอ านาจควบคุมส านกังานสอบบญัชี  กิจการท่ีถูกควบคุม 
โดยส านกังานสอบบญัชี  และกิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบัส านกังานสอบบญัชี ไม่วา่จะเป็น 
โดยทางตรงหรือทางออ้ม 
  (ค)  กิจการท่ีอยูภ่ายใตอิ้ทธิพลอยา่งเป็นสาระส าคญัของส านกังานสอบบญัชี 
  (ง)  หุน้ส่วนหรือเทียบเท่าของส านกังานสอบบญัชี 
  (จ)  คู่สมรสและบุตรท่ียงัตอ้งพึ่งพิงหรืออยู่ในอุปการะของบุคคลตาม (ง) 
  (ฉ)  กิจการท่ีผูส้อบบญัชี บุคคลตาม (ก) (ง) หรือ (จ) มีอ านาจควบคุมหรือ 
มีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระส าคญั ไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม 
  เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาลกัษณะของการควบคุมหรือการมีอิทธิพลอยา่ง 
เป็นสาระส าคญัท่ีจะเขา้ข่ายเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชีและส านกังานสอบบญัชีขา้งตน้ 
ใหน้ านิยามตามมาตรฐานการบญัชีว่าดว้ยเร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
มาใชบ้งัคบั 
 

 ค าแนะน า หรือค าอธิบายเพิม่เติม 
 1. ค่าตอบแทนท่ีบริษัทและบริษัทย่อยจ่ายให้ส านักงานสอบบัญชีและบริษัทในเครือดังกล่าว  
โดยแยกเป็นค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) และค่าบริการอ่ืนท่ีนอกเหนือจากงานสอบบัญชี  
(non-audit fee) 
 2. ในส่วนของ non-audit fee ให้ระบุประเภทและขอบเขตงานบริการ ค่าตอบแทนท่ีได้จ่ายแล้ว 
ในปีก่อน และค่าตอบแทนท่ีจะต้องจ่ายในอนาคตเน่ืองจากยงัให้บริการไม่แล้วเสร็จ 
 ท้ังนี ้เพ่ือความสะดวกของบริษัทในการให้ผู้สอบบัญชียืนยันความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล 
ท่ีจะน ามาเปิดเผยในหัวข้อนี ้ส านักงานได้จัดท า “แบบยืนยนัความถูกต้องครบถ้วนของค่าตอบแทนท่ีจ่าย 
ให้แก่ส านักงานสอบบัญชีและบริษัทในเครือ” เพ่ือให้บริษัทส่งให้ผู้สอบบัญชียืนยนัความถูกต้อง  ก่อนน า
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) และค่าบริการอ่ืนท่ีนอกเหนือจากงานสอบบัญชี (non-audit fee)  
แต่ละประเภทของงานบริการมาเปิดเผย  นอกจากนี ้เพ่ือความเข้าใจท่ีถูกต้องตรงกัน ส านักงานได้จัดท า 
ตัวอย่างการเปิดเผยข้อมูลในเร่ืองดังกล่าว เพ่ือเป็นแนวทางด้วย  อย่างไรกด็ี หากบริษัทเห็นว่ามีแบบหรือ 
วิธีการอ่ืนท่ีเหมาะสมกว่ากอ็าจปรับใช้ตามความเหมาะสมกไ็ด้ (รายละเอียดตามภาคผนวก 5) 
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 7.6.4 ในกรณีท่ีเป็นบริษทัต่างประเทศ ใหร้ะบุช่ือบุคลากรท่ีไดรั้บมอบหมายใหเ้ป็น
ตวัแทนในประเทศไทยและขอ้มูลในการติดต่อในประเทศให้ชดัเจนดว้ย  ทั้งน้ี บุคคลดงักล่าวตอ้งเป็นบุคคล
สัญชาติไทยและมีถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศไทย  
 
8. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนส ำคัญด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำร 

8.1 สรุปผลกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรในรอบปีที่ผ่ำนมำ 

  ใหอ้ธิบายสรุปผลการปฏิบติัหนา้ท่ีวา่คณะกรรมการบริษทัมีบทบาทส าคญัอยา่งไรต่อการ
ก าหนดนโยบายและกลยทุธ์ท่ีอาจน าไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั การสร้างวฒันธรรมและค่านิยม
องคก์รรวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพ การก ากบัดูแลความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน และการบริหารความ
เส่ียงขององคก์ร หรือการใหค้วามเห็นอ่ืน ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาองคก์ร 
 8.1.1 การสรรหา พฒันา และประเมินผลการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการ 
 อธิบายผลการด าเนินงานเก่ียวกบัการสรรหา การพฒันา การประเมินผลของ
กรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ยในรอบปีท่ีผา่นมา เพื่อแสดงใหเ้ห็นถึงการด าเนินงานท่ีโปร่งใสสอดคลอ้ง
กบัหนา้ท่ีความรับผิดชอบ ในกรณีการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงสุด ใหอ้ธิบาย
รายละเอียดดงัต่อไปน้ีเพิ่มเติม 
 (1) กรรมการอิสระ 
  - ใหร้ะบุหลกัเกณฑ์ในการคดัเลือกกรรมการอิสระ ไดแ้ก่ คุณสมบติั และ
กระบวนการสรรหา 
  - หากในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีผา่นมา กรรมการอิสระมีความสัมพนัธ์ 
ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ หรือบุคคลท่ีไดรั้บแต่งตั้งใหเ้ป็นกรรมการอิสระ มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ 
ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ในมูลค่าเกินกวา่หลกัเกณฑท่ี์ก าหนด16  ให้บริษทัเปิดเผยลกัษณะ 

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

 
16  ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่  
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 ค าแนะน า หรือค าอธิบายเพิม่เติม 
 ตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน แนะน าให้บริษัทจดทะเบียนมีวิธีการ
สรรหาบุคคลท่ีจะเสนอช่ือเพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุดผ่านคณะกรรมการสรรหา 
(nominating committee) โดยควรอธิบายหลักการท่ีใช้ในการพิจารณา เช่น เพศ อาย ุคุณวุฒิการศึกษา ทักษะ 
และประสบการณ์ท่ีจ าเป็นต่อการบริหารธุรกิจของบริษัท เป็นต้น และเหตุผลในการเสนอช่ือบุคคลแต่ละราย 
 

 ตัวอย่างการเปิดเผยการสรรหากรรมการ 
 ในการแต่งตั้งกรรมการ คณะกรรมการสรรหาซ่ึงประกอบด้วยกรรมการอิสระจ านวน X ราย  
จากจ านวนคณะกรรมการสรรหาท้ังหมด X  ราย มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการพิจารณาคัดเลือกและกล่ันกรอง 
บุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อบังคับของบริษัท และ เป็นผู้เสนอช่ือผู้ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม เพ่ือให้ได้
กรรมการมืออาชีพและมีความหลากหลายโดยพิจารณาจากโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของ
คณะกรรมการ โดยจ านวนท่ีเสนอจะเท่ากับ X  เท่าของจ านวนกรรมการท่ีครบวาระ และเสนอความเห็นต่อ
คณะกรรมการบริษัท เพ่ือขอความเห็นชอบจากรรมการ จากน้ันจะน าเสนอรายช่ือกรรมการดังกล่าวต่อ 
ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ต่อไป 
 ท้ังนี ้คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาลักษณะการประกอบธุรกิจ และแผนในอนาคตจึงได้
ก าหนดคุณสมบัติของกรรมการ โดยต้องเป็นผู้มีความรู้ในเร่ือง................................และมีประสบการณ์ในเร่ือง
ดังกล่าวอย่างน้อย...........ปี  นอกจากนี ้คณะกรรมการสรรหาได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอ
ช่ือกรรมการท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมด้วย  
 

 การเปิดเผยการเลือกตั้งกรรมการผ่านท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 
 ตัวอย่างที่ 1 กรณีไม่ใช้ cumulative voting (โดยได้ก ำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทแล้ว) 
 ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ บริษัทให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็น
รายบุคคลโดยให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงท้ังหมดท่ีตนมีอยู่เลือกบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการทีละคน 
 

 ตัวอย่างที่ 2 กรณีใช้ cumulative voting 
 ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ บริษัทให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 
โดยผู้ถือหุ้นหน่ึงคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นท่ีตนถือคูณด้วยจ านวนกรรมการท่ีจะเลือกตั้ง และผู้ถือหุ้น
จะแบ่งคะแนนไปเลือกกรรมการแต่ละรายในจ านวนเท่าใดกไ็ด้หรือจะใช้คะแนนเสียงท้ังหมดเลือกกรรมการ
เพียงรายเดียวกไ็ด้  ท้ังนี ้บุคคลท่ีได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่า
จ านวนกรรมการท่ีจะพึงเลือกตั้งในคร้ังน้ัน ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงได้รับเลือกตั้งในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากันเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมี ให้ประธานท่ีประชุมออกเสียงได้เพ่ิมขึน้อีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงชีข้าด 
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 ตัวอย่างการสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด 
 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณาหลักเกณฑ์และ
วิธีการสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือด ารงต าแหน่งผู้บริหารระดับสูงสุด และเสนอช่ือบุคคลท่ีเห็นว่า
เหมาะสมมากกว่าหน่ึงช่ือ พร้อมเหตุผลเพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งต่อไป โดยในการสรรหาได้
พิจารณากล่ันกรองสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
ประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัท และเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และ
สามารถบริหารงานให้บรรลวุัตถปุระสงค์ เป้าหมายท่ีคณะกรรมการบริษัทก าหนดไว้ได้ 
 

8.1.2 การเขา้ร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล 
   ใหร้ะบุจ านวนคร้ังของการประชุมคณะกรรมการและจ านวนคร้ังท่ีกรรมการ 
แต่ละรายเขา้ประชุมคณะกรรมการบริษทัในปีท่ีผา่นมา รวมถึงการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีและ 
การประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น (ถา้มี) เพื่อใหท้ราบวา่คณะกรรมการมีการติดตามและก ากบัดูแลการด าเนินงาน 
อยา่งทัว่ถึง ครอบคลุมหน่วยงานต่าง ๆ ภายในองคก์รและมีความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้นอยา่งเหมาะสม 
 

 ตัวอย่างการแสดงรายช่ือคณะกรรมการบริษัท 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 

การประชุม 
การประชุมคณะกรรมการ 
(การเข้าประชุม/สิทธิในการ

ประชุม) 

ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 
(การเข้าประชุม/สิทธิในการ

ประชุม) 

ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น 
(การเข้าประชุม/สิทธิในการ

ประชุม) 

นาย.........  ประธานกรรมการ x/y x/y x/y 
นาย.......  กรรมการ กรรมการอิสระ 

และกรรมการตรวจสอบ 
x/y x/y x/y 

นาย....... กรรมการ กรรมการอิสระ 
และกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน 

x/y x/y x/y 

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

......... ......... ......... ......... ......... 
ท้ังนี ้ หากมีกรรมการท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ให้ระบุสาเหตุด้วย  นอกจากนี ้หากมีการ
เปล่ียนแปลงกรรมการในระหว่างงวดหรือหลังวันส้ินงวดแต่ก่อนส่งแบบ 56-1 One Report เช่น ลาออก ให้ระบุ
ด้วยว่า ช่ือกรรมการท่ีแต่งตั้งใหม่และกรรมการท่ีลาออก พร้อมระบุวันท่ีลาออกด้วย 

 

   ทั้งน้ี ส าหรับบริษทัท่ีประกอบธุรกิจหลกัโดยการถือหุน้ในบริษทัอ่ืน (holding 
company) ใหเ้ปิดเผยรายละเอียดเก่ียวกบัค่าตอบแทนของกรรมการของบริษทัยอ่ยท่ีเป็นบริษทัท่ีประกอบ 
ธุรกิจหลกัในปีท่ีผา่นมาตามแนวทางขา้งตน้ดว้ย  
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   ใหแ้สดงจ านวนค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละรายในรอบปีท่ีผา่นมาทั้งท่ีไดรั้บ 
จากบริษทัและบริษทัย่อย รวมถึงลกัษณะของค่าตอบแทน (ไม่นับรวมค่าตอบแทนในฐานะผูบ้ริหาร) และ
ค่าตอบแทนท่ีไม่เป็นตวัเงิน (ถา้มี) เช่น ประกนัสุขภาพ ค่าสมาชิกสนามกอลฟ์ สโมสรการกีฬา (sport club) 
สโมสรเพื่อการพกัผอ่นหรือสันทนาการ (member club) สิทธิในการซ้ือหุ้นหรือหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพแก่
กรรมการ หรือ Employee Stock Options (ESOP) (อธิบายหลกัเกณฑแ์ละวิธีการจดัสรรหลกัทรัพยด์งักล่าว และ
สัดส่วนการไดรั้บหุ้นของกรรมการเม่ือเทียบกบัจ านวนหุ้นหรือโครงการทั้งหมด) อีกทั้งใหเ้ปิดเผยค่าตอบแทน
หรือผลประโยชน์คา้งจ่ายท่ีเกิดขึ้นในปีล่าสุดดว้ย 
   กรณีท่ีกรรมการอิสระของบริษทัเป็นกรรมการอิสระของบริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย  
หรือบริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนัใหเ้ปิดเผยค่าตอบแทนรวมท่ีกรรมการอิสระแต่ละรายไดรั้บจากบริษทัดงักล่าวดว้ย 
 

 ตัวอย่างการเปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการ 
 บริษัทอาจเปิดเผยนโยบายในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ พร้อมท้ังคณะกรรมการย่อยชุดอ่ืน 
ในลักษณะท่ีเปรียบเทียบได้กับอุตสาหกรรม ประสบการณ์ ภาระหน้าท่ี ขอบเขตของบทบาทและความ
รับผิดชอบ รวมถึงประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน โดยกรณีกรรมการควรรวมค่าตอบแทนท่ี
กรรมการแต่ละท่านได้รับจากการเป็นกรรมการบริษัทย่อยด้วย นอกจากนี ้ค่าตอบแทนกรรมการต้องได้รับการ
อนุมัติจากผู้ถือหุ้น  
 

(1)  ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน 
 ค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วยเบีย้ประชุม ซ่ึงจ่ายตามจ านวนคร้ังท่ีเข้าประชุม ดังนี ้

 

รายช่ือกรรมการ 
 

ต าแหน่ง 
ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) 

คณะกรรมการ 
บริษัท 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหา 
และก าหนดค่าตอบแทน 

รวม 

นาย..... ประธานกรรมการ xx,xxx - - xx,xxx 

นาย..... กรรมการ กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

xx,xxx xx,xxx - xx,xxx 

นาย..... กรรมการ กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการสรรหา 
และก าหนดค่าตอบแทน 

xx,xxx xx,xxx xx,xxx xx,xxx 

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

      

 ในกรณีท่ีบริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อยอ่ืนนอกเหนือจากตัวอย่างท่ีแสดงไว้ เช่น คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง คณะกรรมการบรรษัทภิบาล เป็นต้น ให้บริษัทเปิดเผยค่าตอบแทนท่ีกรรมการได้รับจาก
คณะกรรมการชุดย่อยอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมไว้ด้วย 
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 (2) ค่าตอบแทนอ่ืน 
  ค่าตอบแทนอ่ืนของกรรมการ 
 กรรมการได้รับสิทธิในการเบิกค่ารับรองในวงเงิน xx,xxx บาทต่อเดือน และสามารถใช้
บริการต่าง ๆ ของบริษัทได้ เช่น บ้านพักผู้บริหารและพนักงานในต่างจังหวัด ห้องอาหารและห้องพักใน
โรงแรมท่ีเป็นของบริษัทย่อย มูลค่าประมาณ xx,xxx บาทต่อปี (ถ้ามี)  
 

 8.1.3 การก ากบัดูแลบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 
   (1) ใหอ้ธิบายวา่คณะกรรมการบริษทัมีกลไกในการก ากบัดูแลท่ีท าใหส้ามารถ
ควบคุมดูแลการจดัการและรับผิดชอบการด าเนินงานของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ 
ในเงินลงทุนของบริษทัอยา่งไร โดยอยา่งนอ้ยตอ้งมีกลไกในเร่ืองดงัต่อไปน้ี  
    -  มีการส่งบุคคลเพื่อเป็นตวัแทนของบริษทัไปเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือ 
ผูมี้อ านาจควบคุม ในบริษทัดงักล่าวอยา่งน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นหรือไม่ อยา่งไร  พร้อมทั้งให้อธิบายวา่  
บริษทัมีระเบียบปฏิบติัหรือขอ้ก าหนดของบริษทัท่ีท าให้การส่งตวัแทนดงักล่าวจะตอ้งไดรั้บมติเห็นชอบ 
จากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัหรือไม่ อยา่งไร  
    -  การก าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ 
และผูบ้ริหารท่ีเป็นตวัแทนของบริษทัในบริษทัดงักล่าวในการควบคุมหรือมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย 
ท่ีส าคญัต่อการด าเนินธุรกิจ   
     -  กลไกในการก ากบัดูแลท่ีมีผลให้การเปิดเผยขอ้มูลฐานะการเงินและ 
ผลการด าเนินงาน การท ารายการระหวา่งบริษทัดงักล่าวกบับุคคลท่ีเก่ียวโยง การไดม้าหรือจ าหน่ายไป 
ซ่ึงสินทรัพย ์หรือการท ารายการส าคญัอ่ืนใดของบริษทัดงักล่าว ใหค้รบถว้นถูกตอ้ง  และใชห้ลกัเกณฑ์ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปิดเผยขอ้มูลและการท ารายการในลกัษณะดงักล่าวขา้งตน้ในท านองเดียวกบัหลกัเกณฑ์ 
ของบริษทั 
     -  การก าหนดระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและรัดกุมเพียงพอ 
ในบริษทัยอ่ยท่ีเป็นบริษทัท่ีประกอบธุรกิจหลกั และกลไกอ่ืนในการก ากบัดูแลบริษทัย่อยดงักล่าว  
เช่น การอนุมติัการเพิ่มทุนหรือลดทุน การเลิกบริษทัยอ่ย เป็นตน้  
    ในกรณีท่ีเป็นบริษทัท่ีประกอบธุรกิจหลกัโดยการถือหุน้ในบริษทัอ่ืน  
(holding company) ให้อธิบายกลไกการก ากบัดูแลขา้งตน้ พร้อมทั้งระบุวา่เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง17 
หรือไม่ อยา่งไร ดว้ย  

ทั้งน้ี หากเป็นกรณีท่ี holding company มีการประกอบธุรกิจหลากหลาย
ประเภทธุรกิจ โดยมีบริษทัท่ีเป็นศูนยก์ลางท าหนา้ท่ีบริหารจดัการบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วมในแต่ละกลุ่มธุรกิจ  
ใหอ้ธิบายกลไกการก ากบัดูแลบริษทัท่ีเป็นศูนยก์ลาง บริษทัย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลกัแต่ไม่ไดอ้ยูภ่ายใต ้
บริษทัท่ีเป็นศูนยก์ลาง และบริษทัยอ่ยภายในกลุ่มของบริษทัท่ีเป็นศูนยก์ลางซ่ึงขนาดของบริษทัดงักล่าว 
 
  

 
17  ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ 
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มีนยัส าคญัเม่ือเทียบกบัขนาดของ holding company ตามแนวทางขา้งตน้ พร้อมทั้งใหอ้ธิบายกลไกท่ีบริษทั 
ท่ีเป็นศูนยก์ลางใชใ้นการก ากบัดูแลการบริหารจดัการและการด าเนินงานของบริษทัยอ่ยท่ีอยู่ภายใตบ้ริษทั 
ท่ีเป็นศูนยก์ลางนั้น ซ่ึงผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของ holding company วา่เพียงพอและ
เหมาะสม และเป็นไปตามกรอบการก ากบัดูแลท่ีผา่นการพิจารณาและอนุมติัจากคณะกรรมการของ holding 
company แลว้ ทั้งน้ี ในการอธิบายกลไกดงักล่าวขอใหค้รอบคลุมเร่ืองต่อไปน้ีดว้ย 

- แนวทางการก ากบัดูแลความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ของกรรมการ  
ผูบ้ริหาร และผูถื้อหุน้ใหญ่  

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

 ตัวอย่างการเปิดเผยการก ากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (กรณีบริษัทท่ัวไป และ holding 
company) 
 ตัวอย่างที่ 1 
 ท่ีผ่านมาการเสนอช่ือ และใช้สิทธิออกเสียงแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและ 
บริษัทร่วม ด าเนินการโดยฝ่ายจัดการ  ตั้งแต่ปี                   เป็นต้นไป บริษัทก าหนดระเบียบปฏิบัติให้ 
การเสนอช่ือและใช้สิทธิออกเสียงดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทด้วย โดยบุคคลท่ีได้รับ
แต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม มีหน้าท่ีด าเนินการเพ่ือประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของบริษัทย่อย
หรือบริษัทร่วมนั้น ๆ (ไม่ใช่ต่อบริษัท) และบริษัทได้ก าหนดให้บุคคลท่ีได้รับแต่งตั้งน้ัน ต้องได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัทก่อนท่ีจะไปลงมติ หรือใช้สิทธิออกเสียงในเร่ืองส าคัญในระดับเดียวกับท่ีต้องได้รับอนุมัติ
จากคณะกรรมการบริษัท หากเป็นการด าเนินการโดยบริษัทเอง ท้ังนี ้การส่งกรรมการเพ่ือเป็นตัวแทนใน 
บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าวเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท 
 นอกจากนี ้ในกรณีเป็นบริษัทย่อย บริษัทก าหนดระเบียบให้บุคคลท่ีได้รับแต่งตั้งจากบริษัทน้ัน 
ต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในเร่ืองการท ารายการเก่ียวโยง การได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ หรือ
การท ารายการส าคัญอ่ืนใดของบริษัทดังกล่าว ให้ครบถ้วนถูกต้อง  และใช้หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกับการเปิดเผย
ข้อมูลและการท ารายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท รวมถึงต้องก ากับดูแลให้มีการจัดเกบ็
ข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทสามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดท างบการเงินรวมได้
ทันก าหนดด้วย 
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 ตัวอย่างที่ 2 
 บริษัทได้พิจารณาส่งกรรมการจ านวน XX คน และผู้บริหารจ านวน XX คน เข้าเป็นกรรมการใน
บริษัทย่อย 1 แห่ง ได้แก่ บริษัทย่อย ABC โดยกรรมการและผู้บริหารดังกล่าวได้ผ่านการอนุมัติจากการประชุม
คณะกรรมการ ท้ังนี ้หากกรรมการและผู้บริหารรายดังกล่าวพ้นสภาพการเป็นกรรมการในบริษัทย่อย ABC 
คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการส่งคนเข้าไปดูแลผลประโยชน์เป็นคร้ังๆไป บริษัทได้ก าหนดนโยบายการ
ท าธุรกรรมท่ีส าคัญ เช่น การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน การได้มาและจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ และการเปิดเผย
ข้อมูล โดยได้ก าหนดเร่ืองดังกล่าวในจรรยาบรณธุรกิจของบริษัทย่อย ABC ด้วย  โดยในปีท่ีผ่านมา บริษัทย่อย 
ABC ได้มีการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน 3 รายการ และมี 1 รายการท่ีมีขนาดรายการท่ีคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมพิจารณาการท าธุรกรรมดังกล่าวแล้ว 
 

8.1.4 การติดตามใหมี้การปฏิบติัตามนโยบายและแนวปฏิบติัในการก ากบัดูแลกิจการ   

 ให้แสดงผลการติดตามให้มีการปฏิบติัตามนโยบายและแนวปฏิบติัในการก ากบัดูแล
กิจการท่ีบริษทัไดก้ าหนดไว ้ 

 

 ตัวอย่างการเปิดเผยการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการก ากับดูแลกิจการ 
 บริษัทให้ความส าคัญในเร่ืองการก ากับดูแลกิจการท่ีดี โดยได้ก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ 
ท่ีเก่ียวข้องไว้ในนโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัทและจรรยาบรรณธุรกิจ พร้อมท้ังส่งเสริมให้เกิดการ
ปฏิบัติอย่างแท้จริงเพ่ือสร้างความเช่ือม่ันต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 
 ในรอบปีท่ีผ่านมา บริษัทได้มีการติดตามเพ่ือให้เกิดการปฏิบัติตามการก ากับดูแลกิจการท่ีดี
ครอบคลมุเร่ือง 1) การดูแลพนักงานและการไม่เลือกปฏิบัติ 2) การต่อต้านการแข่งขันท่ีไม่เป็นธรรม  
3) การดูแลส่ิงแวดล้อม สุขอนามัยและความปลอดภัยในองค์กร 4) การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
สารสนเทศ ซ่ึงผลการติดตามพบว่าบริษัทได้ด าเนินการตามแนวทางของแต่ละประเดน็ได้อย่างครบถ้วนแล้ว  
 

 นอกจากน้ี ใหบ้ริษทัติดตามเพื่อใหเ้กิดการปฏิบติัตามการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีอีก 
4 ประเด็น ดงัน้ี 
 

(1) การป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  

  ใหส้รุปผลการติดตามการปฏิบติัตามนโยบายการป้องกนัความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ และในกรณีท่ีไดด้ าเนินการปรับปรุงแนวทางใดในเร่ืองดงักล่าว ก็ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลการด าเนินการ
ปรับปรุงดว้ย 
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 ตัวอย่างการเปิดเผยการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 บริษัทได้ก าหนดนโยบายว่าคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องปฏิบัติหน้าท่ีเพ่ือ
ผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท กรณีท่ีบุคคลใดมีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเก่ียวข้องในรายการท่ีพิจารณา บุคคล
ดังกล่าวจะต้องแจ้งให้หน่วยงาน....…. ท่ีดูแลในเร่ืองดังกล่าวทราบและไม่ร่วมพิจารณาการท าธุรกรรมดังกล่าว 
 ในปีท่ีผ่านมา บริษัทได้ตรวจสอบกรณีท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์โดยมีข้อสรุป
ดังนี ้ 
 1. การด ารงต าแหน่งของกรรมการในธุรกิจเดียวกัน: นาย A ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทและ
บริษัท DEF จ ากัด ซ่ึงมีลักษณะธุรกิจเช่นเดียวกับบริษัท ซ่ึงก่อนการเข้าด ารงต าแหน่ง นาย A ได้แจ้งให้ท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการด ารงต าแหน่งในบริษัท 
DEF จ ากัดไม่ท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์เน่ืองจาก...... จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนาย A 
เป็นกรรมการของบริษัท ซ่ึงท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติแล้ว  
 2. ฝ่ายตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบธุรกรรมของบริษัทท่ีมีกับคู่ ค้าและมีขนาดรายการตั้งแต่ XX 
ล้านบาทขึน้ไปรวมท้ังส้ิน X รายการ พบว่าไม่มีรายการใดท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานของบริษัท  
 3. เพ่ือยกระดับการก ากับดูแลกิจการภายในองค์กร ในปีท่ีผ่านมาบริษัทได้ปรับปรุงจรรยาบรรณ
ธุรกิจในส่วนของความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยได้เพ่ิมเติมประเดน็ป้องกันการน าข้อมูลของลูกค้าไปใช้ 
เพ่ือให้ครอบคลุม ป้องกันและลดความเส่ียงในเร่ืองดังกล่าว ซ่ึงคณะกรรมการได้พิจารณอนุมัติแล้วเม่ือวันท่ี XX 
 

  (2) การใชข้อ้มูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ 
   ใหส้รุปผลการติดตามการปฏิบติัตามนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและ
ผูบ้ริหารมิให้น าขอ้มูลภายในของบริษทัไปใชเ้พื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งเพื่อการซ้ือขายหลกัทรัพย์
โดยเฉพาะในช่วง 1 เดือนก่อนท่ีงบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน (เช่น การติดตามใหก้รรมการและผูบ้ริหาร
รายงานการซ้ือขายหลกัทรัพย ์เป็นตน้) 
 

 ค าแนะน า หรือค าอธิบายเพิม่เติม 
 บริษัทสามารถศึกษาเพ่ิมเติมได้จากแนวปฏิบัติในการจัดการข้อมูลลับท่ีมีผลต่อราคาหลักทรัพย์ 
แนวปฏิบัติในการเปิดเผยและการรักษาข้อมูลท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์จากเวบไซต์ของส านักงาน 
 ตัวอย่าง การเปิดเผยการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน 
 ตัวอย่างท่ี 1 
 บริษัทมีการดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายในให้เป็นไปตามกฎหมายและตามหลักการก ากับดูแล
กิจการท่ีดี โดยได้ก าหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรใน         (เช่น จรรยาบรรณทางธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร 
และพนักงาน และคู่ มือบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ซ่ึงจะมอบ
ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเม่ือแรกเข้าท างาน )       โดยสรุปนโยบายส าคัญดังนี ้
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 1. บริษัทได้ก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานลงนามรับทราบถึงประกาศท่ีเก่ียวข้อง
ของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ีก าหนดให้กรรมการ และผู้บริหาร มีหน้าท่ีรายงานการเปล่ียนแปลง 
การถือครองหลักทรัพย์ ต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันท าการนับจากวันท่ีมีการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์  และให้
แจ้งให้เลขานุการบริษัทรับทราบเพ่ือจัดท าบันทึกการเปล่ียนแปลงและสรุปจ านวนหลักทรัพย์ของกรรมการ 
และผู้บริหารเป็นรายบุคคล เพ่ือน าเสนอให้แก่คณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมคร้ังถัดไป  นอกจากน้ัน  
ยงัได้แจ้งบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดดังกล่าวด้วย  
 2. บริษัทมีข้อก าหนดห้ามน าข้อมูลงบการเงิน หรือข้อมูลอ่ืนท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของ
บริษัทท่ีทราบ เปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ท่ีมิได้มีส่วนเก่ียวข้อง  และห้ามท าการซ้ือขายหลักทรัพย์ในช่วง 
1 เดือน ก่อนท่ีข้อมูลงบการเงินหรือข้อมูลอ่ืนท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท/กลุ่มบริษัทจะเผยแพร่
ต่อสาธารณชน  และต้องไม่ซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัทจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ช่ัวโมง นับแต่ได้มี 
การเปิดเผยข้อมูลน้ันสู่สาธารณะท้ังหมดแล้ว การไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดดังกล่าวถือเป็นการกระท าผิดวินัย
ของบริษัท หากกรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงาน ท่ีได้ล่วงรู้ข้อมูลภายในท่ีส าคัญ คนใดกระท าผิดวินัยจะได้รับ
โทษตั้งแต่ การตักเตือน  การตัดค่าจ้าง  การพักงานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง  จนถึงการเลิกจ้าง 
 ท้ังนี ้แนวทางดังกล่าวได้ผ่านการให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว 
 ตัวอย่างท่ี 2 
 บริษัทได้ก าหนดนโยบายการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ เพ่ือป้องกัน
การน าข้อมูลไปใช้เพ่ือการซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงฝ่ายงานท่ีมีส่วน
เก่ียวข้องกับข้อมูลส าคัญงดซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัท เช่น งดซ้ือขาย 30 วันล่วงหน้าก่อนท่ีงบการเงินจะ
เผยแพร่ และสามารถซ้ือขายได้ภายหลังท่ีได้เผยแพร่แล้ว 1 วันท าการ รวมท้ังงดการซ้ือขายในช่วงท่ีข้อมูล
ส าคัญอ่ืนท่ีกรรมการและผู้บริหารล่วงรู้แต่ข้อมูลน้ันยงัไม่เผยแพร่ต่อผู้ลงทุน เป็นต้น 
 ในปีท่ีผ่านมาไม่พบว่ากรรมการและผู้บริหารมีการซ้ือขายหลักทรัพย์ในช่วงท่ีบริษัทก าหนด 
ให้งดการซ้ือขาย  นอกจากนี ้บริษัทได้เร่ิมน าระบบ electronic เข้ามาใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการรายงาน 
กับท้ังกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานอีกด้วย 
 

 

(3)  การต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชนั 
 สรุปผลการด าเนินงานเก่ียวกบัการป้องกนัมิให้การด าเนินธุรกิจของบริษทัและ 

บริษทัยอ่ยมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการคอร์รัปชนั เช่น การเขา้ร่วมโครงการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการต่อตา้นการทุจริต18                    
การระบุความเส่ียงของธุรกิจท่ีอาจมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการคอร์รัปชนั การด าเนินการป้องกนัจากความเส่ียงดงักล่าว                
การส่ือสารและอบรมภายในองคก์ร การสอบทานความครบถว้นเพียงพอของกระบวนการ เป็นตน้ 

 
18 โครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทจุริต (Thai Private Sector Collective Action Against 
Corruption: “CAC”) เป็นการแสดงความร่วมมือของภาคเอกชนในการร่วมกนัด าเนินงานตามกรอบและขั้นตอนสากล 
ว่าดว้ยการต่อตา้นการทุจริต เพื่อสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจท่ีใสสะอาด โดยบริษทัที่เขา้เป็นแนวร่วมปฏิบติัจะตอ้ง
ลงนามในค าประกาศเจตนารมณ์ และยื่นต่อสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (“IOD”) ในฐานะเลขานุการ
คณะกรรมการโครงการ ทั้งน้ี บริษทัสามารถดาวน์โหลดขอ้มูลและเอกสารไดท่ี้ www.thai-cac.com  
 

http://www.thai-cac.com/
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แนวทางการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัผลการด าเนินงานในการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชนั 

  ใหบ้ริษทัเปิดเผยการด าเนินการเพื่อป้องกนัมิให้การด าเนินธุรกิจของบริษทัและบริษทัยอ่ย  
มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการทุจริตคอร์รัปชนั โดยควรเปิดเผยขอ้มูลในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
  นโยบาย  ควรเปิดเผยมติคณะกรรมการบริษทั ในเร่ืองนโยบายการด าเนินธุรกิจของบริษทั
และบริษทัยอ่ยท่ีจะไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการทุจริตคอร์รัปชนั ไม่วา่ดว้ยการเรียก รับ และจ่ายสินบน โดยอาจจะ
ระบุขอบเขตการด าเนินการดว้ยก็ได ้ หรือบริษทัอาจอา้งอิงการเปิดเผยขอ้มูลนโยบายเร่ืองน้ีในหวัขอ้ 6.1.2 ก็ได ้
                         ในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษทัไม่มีมติในเร่ืองดงักล่าวหรือยงัไม่ด าเนินการ ควรเสนอให้
คณะกรรมการบริษทัมีมติรับทราบดว้ยวา่ คณะกรรมการมีหน้าท่ีดูแลใหบ้ริษทัปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 
โดยกฎหมายดงักล่าวรวมถึง กฎหมายเก่ียวกบัการหา้มจ่ายสินบน หรือการสนบัสนุนการทุจริตคอร์รัปชนั  
และหนา้ท่ีดูแลขา้งตน้ รวมถึงการดูแลใหมี้การด าเนินการในเร่ืองท่ีระบุในหวัขอ้ “การด าเนินการ” ดว้ย   
โดยควรเสนอใหค้ณะกรรมการทบทวนการมีความเหมาะสมในการมีนโยบายขา้งตน้อยา่งน้อยทุกปี 
 ในกรณีท่ีบริษทัมีการประกาศเจตนารมณ์ท่ีจะเขา้ร่วมกบัองคก์รใด เช่น โครงการแนวร่วม 
ปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption: 
“CAC”) หรือคณะกรรมการบริษทัมีเจตนารมณ์ท่ีจะด าเนินการเพื่อต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนัในสังคม  
อาจระบุไวด้ว้ยก็ได ้ 
  การด าเนินการ   ควรระบุรายละเอียดการด าเนินการของบริษทัเพื่อใหเ้ป็นไปตามนโยบายการ
ต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชนั (กรณีมีนโยบาย) หรือการป้องกนัการมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการทุจริตคอร์รัปชนั (กรณียงัไม่มี
นโยบาย)  ในเร่ืองต่อไปน้ี 
 (1)  การประเมินความเส่ียงของธุรกิจ เพื่อระบุการด าเนินงานของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย  
ท่ีมีความเส่ียงวา่อาจมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการทุจริตคอร์รัปชนั    
 (2)  การก าหนดแนวปฏิบติัเพื่อควบคุม ป้องกนั และติดตามความเส่ียงจากการทุจริตคอร์รัปชนั 
 (3)  การส่ือสารและฝึกอบรมแก่พนกังานเพื่อใหค้วามรู้เก่ียวกบันโยบายและแนวปฏิบติั 
ในการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชนั  
 (4)  แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบติัตามนโยบายการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชนั  
 (5)  การให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผูส้อบบญัชีท่ีส านักงานให้ความเห็นชอบ  
สอบทานความครบถว้นเพียงพอของกระบวนการทั้งหมด 
  ทั้งน้ี บริษทัอาจเปิดเผยขอ้มูลขา้งตน้ดว้ยการอา้งอิงไปยงัขอ้มูลหรือเอกสารท่ีเปิดเผยใน 
เวบ็ไซตข์องบริษทัก็ได ้และหากบริษทัเขา้ร่วมโครงการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชนัท่ีก าหนดให้บริษทัตอ้งมี
กระบวนการในท านองเดียวกนัน้ี เช่น โครงการ CAC บริษทัสามารถเปิดเผยการด าเนินการหรือความคืบหนา้
ดว้ยการอา้งอิงการด าเนินการตามโครงการนั้น ๆ ได ้
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  ตัวอย่างการเปิดเผยผลการด าเนินงานในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน 
 ตัวอย่างที่ 1 
 บริษัทได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมกับโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
การทุจริต (CAC) เม่ือวันท่ี.......... และได้รับการรับรองเป็นสมาชิกโครงการเม่ือวันท่ี .........................  
 บริษัทได้มีการด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน ดังนี ้ 
 (1) บริษัทได้ส่ือสารไปท้ังระดับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยก าหนดให้การด าเนินการ
ทุกกระบวนการอยู่ในขอบเขตกฎหมายอย่างเคร่งครัด หรือถ้าเกิดข้อผิดผลาดในกระบวนการด าเนินงาน 
เน่ืองจากความประมาท รู้เท่าไม่ถึงการณ์ กใ็ห้รับโทษจากภาครัฐโดยไม่มีการว่ิงเต้นให้พ้นผิด 
 (2) บริษัทจัดให้มีช่องทางในการรายงานหากมีการพบเห็นการฝ่าฝืนนโยบาย หรือพบเห็นการ
กระท าทุจริตคอร์รัปชัน และมีมาตรการคุ้มครองให้แก่ผู้รายงาน 
 ท้ังนี ้บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดของนโยบายและการด าเนินการเพ่ือป้องกันการมีส่วนเก่ียวข้อง
กับการทุจริตคอร์รัปชันไว้ในเวบ็ไซต์ของบริษัท …(เวบ็ไซต์บริษัท)… ภายใต้หัวข้อการก ากับดูแลกิจการ 
 ตัวอย่างที่ 2 
 บริษัทได้ก าหนดนโยบายและกระบวนการเพ่ือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยคณะกรรมการ 
ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบก ากับดูแลระบบควบคุมภายใน และผู้บริหารมีหน้าท่ีสร้างความ
ตระหนักและส่ือสารการปฏิบัติหน้าท่ีโดยสุจริตกับพนักงานทุกคน 

การด าเนินการของบริษัทเพือ่ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน การด าเนินการของบริษัทเมื่อพบกรณีทุจริต 
ในปีท่ีผ่านมาบริษทัได้ด าเนินการเพ่ือต่อต้านทจุริต 
คอร์รัปชันดังต่อไปนี ้

1. จัดกิจกรรมเพ่ือสร้างความตระหนักเร่ืองการ
ต่อต้านทจุริตคอร์รัปชันในวัน CG Day เม่ือวันท่ี ..... 
รวมถึงจัดอบรมพนักงานเร่ืองการต่อต้านทจุริต 
คอร์รัปชัน เม่ือวันท่ี ..... 

2. พนักงานทุกคนต้องอบรมหรือทดสอบความรู้
ความเข้าใจเร่ืองการต่อต้านทจุริตคอร์รัปชันซ่ึงเป็น
หัวข้อหน่ึงในจรรยาบรรณพนักงานทุก ... ปี ส าหรับ
พนักงานใหม่จะต้องผ่านการอบรมในเร่ืองดังกล่าว 
ก่อนได้รับการบรรจุเป็นพนักงาน หรือในโอกาสแรก 
ท่ีมีการจัดอบรม โดยในปีท่ีผ่านมาพนักงานของบริษทั
ได้ผ่านการอบรมแล้ว .......% 

3. จัดส่ง E-mail เพ่ือส่ือสารให้พนักงานทราบถึง
ความเส่ียงท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน รวมท้ัง
แนวทางป้องกัน เช่น การงดรับของขวัญช่วงเทศกาล 
และเผยแพร่ผ่าน Intranet ของบริษัทในส่วน 
“Integrity” 

ในปีท่ีผ่านมา บริษัทได้ตรวจพบกรณีทุจริตภายใน
องค์กร ....รายการ ได้แก่ เหตุการณ์...........................  
ซ่ึงสร้างความเสียหายให้แก่กิจการ ....... ล้านบาท  
โดยภายหลังการตรวจพบกรณีดังกล่าว คณะกรรมการ
บริษทัได้ด าเนินการดงัต่อไปนี ้

1. จัดตั้งคณะท างานตรวจสอบและด าเนินการทาง
วินัย ซ่ึงประกอบไปด้วยผู้บริหารระดับสูงและผู้แทนจาก
ฝ่ายงานท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือปฏิบติัหน้าท่ีตามท่ีคณะกรรมการ
ก าหนดไว้ 

2. คณะท างานดงักล่าวได้ด าเนินการ.... (บทบาท
ตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย)......... และได้ผลสรุป
จากการตรวจสอบว่า............. 

3. บริษทัได้ด าเนินการลงโทษทางวินัยตามกฎ
ข้อบังคับของบริษทัโดยการไล่พนักงาน ... คนออกจาก
การเป็นพนักงานของบริษทั 

4. บริษทัได้ด าเนินการตามกฎหมายเพ่ือเรียกร้อง
ค่าเสียหายและลงโทษตามกระบวนการยติุธรรม ได้แก่
......  
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การด าเนินการของบริษัทเพือ่ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน การด าเนินการของบริษัทเมื่อพบกรณีทุจริต 
นอกจากนี ้บริษัทยังได้สอบทานความเพียงพอของ
กระบวนการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้มอบหมายให้หน่วยงาน ..... ด าเนินการ 
และมีผลการปฏิบัติในปีท่ีผ่านมาดังนี ้

1. ขั้นตอนการจัดเกบ็เอกสารยังขาดความพร้อม
ในกรณีท่ีต้องการยืนยนัและตรวจสอบความถูกต้อง 
เน่ืองจากไม่ได้รวมศูนย์อยู่ท่ีหน่วยงานท่ีดูแล จึงได้
ด าเนินการแก้ไขในเร่ืองดังกล่าวแล้ว 

2. การปฏิบัติงานของพนักงานในฝ่าย ..... 
ยังไม่ได้ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบติังาน ซ่ึงผู้บริหาร 
ในฝ่าย ..... ได้ร่วมหารือ แก้ไข และส่ือสารให้พนักงาน
ปฏิบติัแล้ว 
 

5. บริษทัได้ว่าจ้างท่ีปรึกษา ..... เพ่ือทบทวนและ
สอบทานระบบควบคุมภายในของบริษทั ซ่ึงท่ีปรึกษาได้
ให้ความเห็นในประเดน็การจัดเกบ็เอกสารท่ีจะใช้ยืนยัน
และตรวจสอบความถูกต้อง รวมถึงประเดน็ขอบเขต
อ านาจหน้าท่ีของบางฝ่ายงาน เพ่ือให้การด าเนินกิจการ 
มีขั้นตอนการตรวจสอบถ่วงดุลท่ีมีประสิทธิภาพย่ิงขึน้ 
ซ่ึงคณะกรรมการได้พิจารณาความเห็นของท่ีปรึกษา 
และมีมติก าหนดเร่ืองท่ีปรับปรุง รวมท้ังได้ติดตามให้
บริษทัด าเนินการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว 

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

 ตัวอย่างการแจ้งเบาะแส (Whistleblowing) 
 บริษัทได้เปิดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสและร้องเรียนผ่านช่องทางท่ีบริษัท 
จัดไว้ ผ่าน E-mail และโทรศัพท์ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงมีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการเป็น 
ผู้พิจารณาและมีฝ่าย..................ท าหน้าท่ีกล่ันกรองเบาะแสและข้อร้องเรียนดังกล่าว 
 ในปีท่ีผ่านมา มีเบาะแสและข้อร้องเรียนท้ังส้ิน ..... กรณี พบว่ามี ..... กรณีท่ีเก่ียวข้องกับการทุจริต
หรือละเมิดนโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัท ดังรายละเอียดดังนี ้
เร่ืองท่ี ประเดน็ ผลการตรวจสอบ การด าเนินการแนวทางแก้ไข 

1 ลูกค้าร้องเรียนว่าบริษัทน า
ข้อมูลและรูปภาพของ
โรงงานลูกค้าไปใช้อย่าง
บิดเบือน ท าให้บคุคลอ่ืน
เข้าใจผิดในผลิตภัณฑ์และ
บริการของลูกค้า 

เป็นการละเมิดจรรยาบรรณ 
ข้อบังคับ หรือนโยบายบริษัท 
(แล้วแต่กรณี) 

• ได้ลงโทษพนักงานท่ีเกี่ยวข้องกับ
ข้อร้องเรียนดังกล่าว 3 คน ตาม
ระเบียบของบริษัทแล้ว (เช่น 
ตักเตือน ท าทัณฑ์บน) 

• ได้เข้าพบลูกค้ารายดังกล่าว 
เพ่ือท าความเข้าใจและให้ค าม่ัน
ในการปรับปรุงแก้ไข 

• ได้ปรับปรุงจรรยาบรรณธุรกิจใน
ส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการดูแลลูกค้า
ให้มีความรัดกุมขึน้ 
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2 พนักงานร้องเรียนว่ามีการใช้
ค าพูดและพฤติกรรมท่ีท าให้
การปฏิบัติหน้าท่ีต่อบคุลากร
ในองค์กรขาดความเคารพ
และเป็นธรรม 

เป็นการละเมิดจรรยาบรรณ 
ข้อบังคับ หรือนโยบายบริษัท 
(แล้วแต่กรณี) 

• ได้ลงโทษผู้บงัคบับัญชาท่ี
เกี่ยวข้องกับข้อร้องเรียนดังกล่าว
ตามระเบียบของบริษัทแล้ว (เช่น 
ตักเตือน ท าทัณฑ์บน) 

• ผู้บริหารได้ส่ือสารกับพนักงาน
เร่ืองการปฏิบัติหน้าท่ีต่อกัน 
ส่งเสริมวัฒนธรรมความเคารพ
และความเป็นธรรมในองค์กร 
พร้อมปกป้องผู้แจ้งเบาะแสเพ่ือ
สร้างความเช่ือมั่นให้กับพนักงาน 

 

 8.2 รำยงำนผลกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบในรอบปีที่ผ่ำนมำ 
8.2.1 ใหแ้สดงจ านวนคร้ังการประชุมและการเขา้ประชุมของกรรมการตรวจสอบรายบุคคล 

8.2.2 ใหอ้ธิบายผลการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

ค าแนะน า หรือค าอธิบายเพิม่เติม 
ให้บริษัทเปิดเผยรายงานผลการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบโดยครอบคลมุ

เร่ืองดังต่อไปนี ้ 
1. การก ากับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน รวมท้ังการสอบทานความเพียงพอ

และเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัท 
2. การก ากับดูแลการจัดท ารายงานทางการเงินของบริษัท ซ่ึงรวมถึงการสอบถามผู้บริหาร 

ของกิจการเก่ียวกับการใช้ดุลยพินิจในการจัดท ารายงานทางการเงิน 
3. การส่ือสารเร่ืองส าคัญระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชี 
4. การเปิดเผยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับเหตุผลท่ีใช้ในการพิจารณาว่า  

การให้บริการอ่ืนท่ีนอกเหนือจากการสอบบัญชีไม่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี 
ในการปฏิบัติงานตรวจสอบงบการเงินของกิจการ 

5. การปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืน ๆ ตามขอบเขตของคณะกรรมการตรวจสอบ  เช่น การสอบทาน 
ให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง การพิจารณารายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การพิจารณา
รายการท่ีเก่ียวโยงกัน เป็นต้น  

 

นอกจากนี ้บริษัทอาจเปิดเผยหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ 
ท่ีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก าหนดด้วยได้ (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในประกาศตลาดหลกัทรัพย ์
แห่งประเทศไทย เร่ือง คุณสมบติัและขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2558 ไดท่ี้ 
https://www.set.or.th/dat/content/rule/th/BorJor-Ror01-04_11092017_TH.pdf) 
  
  

https://www.set.or.th/dat/content/rule/th/BorJor-Ror01-04_11092017_TH.pdf
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 ตัวอย่างการเปิดเผยรายงานผลการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีท่ีผ่านมา   
              นอกจากการเปิดเผยรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบตามรายละเอียดข้างต้นแล้ว เพ่ือยกระดับ 
ด้านการก ากับดูแลกิจการ คณะกรรมการตรวจสอบสามารถอธิบายเพ่ือขยายความผลการด าเนินงานด้านต่าง ๆ
เพ่ิมเติมได้ ยกตัวอย่างเช่น เร่ืองความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี  
 1. การเปิดเผยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับหลักการและเหตุผลท่ีใช้ 
ในการพิจารณาว่าการให้บริการอ่ืนของส านักงานสอบบัญชีและบริษัทในเครือท่ีนอกเหนือจากการสอบบัญชี
น้ัน ไม่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีในการปฏิบัติงานตรวจสอบงบการเงินของกิจการ 
  ในปีท่ีผ่านมาบริษัทได้ว่าจ้างส านักงานสอบบัญชี......... ท าหน้าท่ีสอบบัญชีเพ่ือตรวจสอบงบการเงิน
ของบริษัท พร้อมท้ังยงัได้ว่าจ้างส านักงานสอบบัญชีและบริษัทในเครือให้บริการอ่ืนด้าน Corporate tax 
compliance เพ่ิมเติม ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความส าคัญกับการท าหน้าท่ีของผู้สอบบัญชีท่ีจะต้องมี
ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานตรวจสอบงบการเงินของกิจการ จึงได้สอบทานการด าเนินงานภายในของ
บริษัทว่าต้องเป็นไปตามขั้นตอนท่ีบริษัทได้ก าหนดไว้ ได้แก่ 
 (1)  คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณาและอนุมัติการว่าจ้างงานบริการด้านอ่ืนจาก 
ส านักงานสอบบัญชีและบริษัทในเครือท้ังหมด โดยไม่มีการมอบอ านาจให้ฝ่ายจัดการด าเนินการเอง  
ซ่ึงในปีท่ีผ่านมาไม่พบการให้บริการด้านอ่ืนของส านักงานสอบบัญชีและบริษัทในเครือ นอกเหนือจาก 
ท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้อนุมัติไว้  
 (2)  สัดส่วนค่าธรรมเนียมงานบริการด้านอ่ืนต้องมีสัดส่วนไม่เกิน ....% ของค่าจ้างท้ังหมดท่ีจ่าย
ให้กับส านักงานสอบบัญชีและบริษัทในเครือ ซ่ึงในปีท่ีผ่านมาการให้บริการด้าน Corporate tax compliance  
มีสัดส่วน .....% ของค่าจ้างท้ังหมดท่ีจ่ายให้กับส านักงานสอบบัญชีและบริษัทในเครือ ซ่ึงต า่กว่าเกณฑ์ท่ีบริษัท
ก าหนดไว้  
 (3)  ก าหนดให้ฝ่ายงานท่ีได้รับบริการด้านอ่ืนจากส านักงานสอบบัญชีและบริษัทในเครือจัดท า
รายงานชีแ้จงขอบเขตการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน และค่าบริการท่ีจ่ายให้กับส านักงานสอบบัญชีและ
บริษัทในเครือ ซ่ึงในปีท่ีผ่านมาฝ่าย........ของบริษัทซ่ึงได้รับบริการจากส านักงานสอบบัญชีและบริษัทในเครือ 
ได้จัดท ารายงานดังกล่าวให้กับคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว 
เห็นว่าการด าเนินงานและค่าบริการยงัคงสอดคล้องกับท่ีได้คณะกรรมการตรวจสอบอนุมัติไว้  
 

 2. การปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืน ๆ ตามขอบเขตของคณะกรรมการตรวจสอบ เช่น การสอบทานให้บริษัทปฏิบัติ
ตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง เป็นต้น 
 ในปีท่ีผ่านมาคณะกรรมการตรวจสอบพบว่า ยงัมีบางประเดน็ภายในบริษัทท่ียงัไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ร่วมหารือกับผู้ตรวจสอบภายในและฝ่ายจัดการ 
ในการร่วมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในเร่ืองการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน เพ่ือลดความเส่ียง 
ด้านกฎหมาย (legal risk) และผลักดันให้เกิดการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพตามแนวคิด Three Lines of 
Defense โดยให้น าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร โดยเช่ือมโยง 
การท างานของท้ังหน่วยงานผู้ปฏิบัติงาน (1st Line of Defense) หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีในการก ากับดูแล (2nd Line of 
Defense) และหน่วยงานตรวจสอบ (3rd Line of Defense)  ท้ังนี ้คณะกรรมการตรวจสอบจะติดตามผลในเร่ือง
ดังกล่าวเป็นระยะ 
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8.3 สรุปผลกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรชุดย่อยอ่ืน ๆ  
ครอบคลุมการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการสรรหา 

คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและความยัง่ยนืของกิจการ และคณะกรรมการ 
ชุดยอ่ยอ่ืน ๆ (ถา้มี) 

8.3.1 ใหแ้สดงจ านวนคร้ังการประชุมและการเขา้ประชุมของคณะกรรมการชุดยอ่ย
รายบุคคล 

8.3.2 ใหอ้ธิบายผลการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการชุดยอ่ยดงักล่าว ท่ีไดรั้บมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษทั 
 
9.  กำรควบคุมภำยในและรำยกำรระหว่ำงกัน 

9.1 การควบคุมภายใน  
ใหส้รุปความเห็นของคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายในของบริษทั 

ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี  ทั้งน้ี ใหค้ณะกรรมการบริษทัใชแ้บบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 
ซ่ึงรวมถึงการบริหารจดัการความเส่ียง19 ท่ีจดัไวบ้นเวบ็ไซตข์องส านกังาน เพื่อประกอบการประเมินความเพียงพอ
ของระบบการควบคุมภายในของบริษทัดว้ย 
  9.1.1 ความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษทั  
และการจดัให้มีบุคลากรอยา่งเพียงพอท่ีจะด าเนินการดงักล่าวไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งการติดตาม
ควบคุมดูแลการด าเนินงานของบริษทัย่อยว่า สามารถป้องกันทรัพยสิ์นของบริษทัและบริษทัย่อยจาก 
การท่ีกรรมการหรือผูบ้ริหารน าไปใชโ้ดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ านาจหรือไม่  
  9.1.2 ใหอ้ธิบายวา่ท่ีผา่นมาบริษทัมีขอ้บกพร่องเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายใน 
เร่ืองใดบา้ง  ถา้มี บริษทัไดแ้กไ้ขขอ้บกพร่องดงักล่าวเสร็จส้ินแลว้หรือไม่ เพราะเหตุใด  
  9.1.3 ใหร้ะบุความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีท่ีมีความเห็นแตกต่างไป
จากความเห็นของคณะกรรมการบริษทั หรือผูส้อบบญัชีมีขอ้สังเกตเก่ียวกบัการควบคุมภายในประการใด  
ใหร้ะบุไวด้ว้ย  ทั้งน้ี ให้แนบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (ไม่วา่จะมีความเห็นเป็นเช่นใด) เป็นเอกสาร 
แนบทา้ยดว้ย 
 
  

 
19กรอบแนวทางปฏิบติัดา้นการควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission : 
COSO) ก าหนดองคป์ระกอบหลกัท่ีจ าเป็นในการควบคุมภายในไว ้5 ดา้น ไดแ้ก่ (1) การควบคุมภายในองคก์ร (Control Environment)  
(2) การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment)  (3) การควบคุมการปฏิบติังาน (Control Activities)  (4) ระบบสารสนเทศและ 
การส่ือสารขอ้มูล (Information & Communication) และ (5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) บริษทัอาจปฏิบติัตามมาตรฐาน
หรือแนวปฏิบติัดา้นการควบคุมภายในอื่นท่ีไดรั้บการยอมรับในประเทศหรือในระดบัสากล 
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 ค าแนะน า หรือค าอธิบายเพิม่เติม 
 ในการสรุปความเห็นคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับระบบควบคุมภายในของบริษัท ให้อธิบายว่า
ระบบควบคุมภายในของบริษัทและระบบควบคุมดูแลการบริหารงานของบริษัทย่อยมีความเหมาะสมเพียงพอ
แล้วหรือไม่ อย่างไร  นอกจากนี ้หากผู้สอบบัญชีและคณะกรรมการตรวจสอบมีข้อสังเกตเก่ียวกับระบบควบคุม
ภายใน ให้ระบุและอธิบายด้วยว่าบริษัทและบริษัทย่อยได้ด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องแล้วหรือไม่ อย่างไร 
 

 ตัวอย่างการสรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับระบบการควบคุมภายใน 
 ในการประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี.........เม่ือวันท่ี.................โดยมีกรรมการอิสระท้ัง......... 
ท่าน (และ/หรือกรรมการตรวจสอบท้ัง..........ท่าน) เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบ
การควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อยโดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร (หรือตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานจากฝ่ายบริหารหรืออนุมัติแบบประเมินท่ีฝ่ายบริหารจัดท าและรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ) 
แล้วสรุปได้ว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อยในด้านต่าง ๆ 5 องค์ประกอบ 
คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเส่ียง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและ 
การส่ือสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทและ 
บริษัทย่อยมีความเพียงพอและเหมาะสม  โดยบริษัทและบริษัทย่อยได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอท่ีจะ
ด าเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ  รวมท้ังบริษัทมีระบบควบคุมภายในในเร่ืองการติดตาม
ควบคุมดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยให้ สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยจากการท่ี
กรรมการหรือผู้บริหารน าไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ านาจ รวมถึงการท าธุรกรรมกับบุคคลท่ีอาจมีความ
ขัดแย้งและบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน อย่างเพียงพอแล้ว  ส าหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออ่ืน คณะกรรมการเห็นว่า
บริษัทมีการควบคุมภายในท่ีเพียงพอแล้วเช่นกัน ยกเว้นในเร่ือง................................... 
 การประเมินระบบควบคุมภายในในเร่ืองข้างต้น กรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบมี
ข้อสังเกตเพ่ิมเติมจากคณะกรรมการ (ถ้ามี) ว่า..................................................................................................
 นอกจากนี ้ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ............................................ซ่ึงเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงิน 
รายไตรมาสและประจ าปี............ได้ให้ความเห็นในรายงานการสอบบัญชีว่า บริษัทและบริษัทย่อยมีข้อบกพร่อง
เก่ียวกับระบบการควบคุมภายใน (ถ้ามี) คือ...........................................................................................................  
 ท้ังนี ้การท่ีบริษัทและบริษัทย่อยมิได้มีระบบควบคุมภายในในเร่ืองดังกล่าวมีสาเหตุมาจาก
................................อย่างไรกด็ี บริษัทและบริษัทย่อยมีแนวทางท่ีจะแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าวโดย........... 
ให้เสร็จส้ินภายใน............... 
 

 9.1.4  ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบวา่ ไดดู้แลใหผู้ด้  ารงต าแหน่ง 
หวัหนา้งานตรวจสอบภายในมีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ การอบรม ท่ีเหมาะสมเพียงพอกบัการปฏิบติัหนา้ท่ี
ดงักล่าวแลว้หรือไม่ อยา่งไร 
  9.1.5  การแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกยา้ยผูด้  ารงต าแหน่งหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน
ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการตรวจสอบหรือไม่  กรณีท่ีไม่ไดเ้ป็นหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 
บริษทัมีแนวปฏิบติัอยา่งไร   
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 ตัวอย่างการเปิดเผยข้อมูลหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
 (1) กรณีหัวหน้างานตรวจสอบภายในเป็นบุคลากรภายในของบริษัท  

  ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเม่ือวันท่ี..... ............คร้ังท่ี ..........ได้แต่งตั้ง 
    (ช่ือ นามสกุล)      ให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทตั้งแต่วันท่ี................................ 
เน่ืองจาก      (เช่น มีประสบการณ์ในปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในในธุรกิจ/อุตสาหกรรมท่ีมีลักษณะ
เดียวกับบริษัท มาเป็นระยะ            ปี  เคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 
ด้านตรวจสอบภายใน ได้แก่                         ) และมีความเข้าใจในกิจกรรมและการด าเนินงานของบริษัท  
จึงเห็นว่า มีความเหมาะสมท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ   
 ท้ังนี ้การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ด  ารงต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติ (หรือได้รับความเห็นชอบ) จากคณะกรรมการตรวจสอบ 
โดยคุณสมบัติของผู้ด  ารงต าแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฎในเอกสารแนบ 3  
 (2) กรณีใช้บริการหน่วยงานภายนอก (outsource) 
 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเม่ือวันท่ี.............คร้ังท่ี .........ได้แต่งตั้ง........ 
บริษัท.. (outsource).......ให้ปฏิบัติหน้าท่ีผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทตั้งแต่วันท่ี.............ซ่ึงบริษัท............ 
...................(outsource)...ได้มอบหมายให้...(ช่ือ นามสกุล)... ต าแหน่ง.................... เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท 
 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัท…….(outsource)..........และ  
....(ช่ือ นามสกุล)..... แล้วเห็นว่า มีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบติัหน้าท่ีดังกล่าว เน่ืองจาก......(มีความ
เป็นอิสระ และมีประสบการณ์ในปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในในธุรกิจ/อุตสาหกรรมท่ีมีลักษณะ
เดียวกับบริษัท มาเป็นระยะ........ปี เคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบ 
ภายใน ได้แก่ ...............)  โดย บริษัทยงัได้จัดตั้งฝ่ายตรวจสอบภายในเพ่ือท าหน้าท่ีประสานงานกับผู้ตรวจสอบ
ท่ีว่าจ้างจากภายนอก (outsource) ด้วย 
 ท้ังนี ้การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ด  ารงต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติ (หรือได้รับความเห็นชอบ) จากคณะกรรมการตรวจสอบ 
โดยคุณสมบัติของผู้ด  ารงต าแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฎในเอกสารแนบ 3  
 ตัวอย่างการเปิดเผยข้อมูลหัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงาน 
  บริษัทมอบหมายให้....(ช่ือ นามสกุล)....ด ารงต าแหน่งเป็นหัวหน้างานก ากับดูแล 
การปฏิบัติงาน (compliance department)  เพ่ือท าหน้าท่ีก ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงาน
ทางการท่ีก ากับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัท  โดยมีคุณสมบัติของผู้ด  ารงต าแหน่งหัวหน้างานก ากับดูแล
การปฏิบัติงานของบริษัท ปรากฏในเอกสารแนบ 3 
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9.2 รำยกำรระหว่ำงกัน (ถ้ำมี) 
  ใหเ้ปิดเผยรายการระหวา่งกนัในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมา หรืออาจเลือกเปิดเผยเฉพาะปีล่าสุด 
โดยระบุขอ้ความใหผู้ถื้อหุ้นและ/หรือผูล้งทุนสามารถดูขอ้มูลยอ้นหลงัเพื่อเปรียบเทียบขอ้มูล 3 ปี 
ไดจ้ากเวบ็ไซตข์องบริษทั  

การเปิดเผยขอ้มูลรายการระหวา่งกนัใหมี้รายละเอียดดงัน้ี 
9.2.1 ใหร้ะบุช่ือกลุ่มบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ลกัษณะความสัมพนัธ์ (เช่น เป็นบิดา 

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

9.2.2 ใหอ้ธิบายความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการดงักล่าววา่เป็นไป 
เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทัแลว้หรือไม่ อยา่งไร โดยใหจ้ดัใหมี้ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ในเร่ืองดงักล่าวดว้ย 
 9.2.3 ใหอ้ธิบายนโยบายและแนวโน้มการท ารายการระหวา่งกนัในอนาคต รวมทั้ง 
การปฏิบติัตามขอ้ผกูพนัท่ีบริษทัใหไ้วใ้นหนงัสือช้ีชวน 
 9.2.4 กรณีท่ีมีการแสดงราคาประเมินประกอบการท ารายการระหวา่งกนั ใหบ้ริษทั 
เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัทรัพยสิ์นท่ีมีการประเมินราคาและราคาประเมิน พร้อมทั้งใหแ้นบขอ้มูลเก่ียวกบั 
การประเมินราคาดงักล่าว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 
 

 ค าแนะน า หรือค าอธิบายเพิม่เติม 
 การเปิดเผยรายการระหว่างกันมีเจตนารมณ์เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการท ารายการ
ระหว่างบริษัทกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และเพ่ือให้เช่ือม่ันได้ว่าการท ารายการเหล่านี  ้
เป็นธรรม สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น  ดังน้ัน ในการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการท ารายการ
ระหว่างกันอย่างน้อยควรจะครอบคลมุในประเดน็ ดังนี ้
 (1) ช่ือและความสัมพันธ์ของบุคคลท่ีมีความขัดแย้ง 
 (2) ลักษณะและปริมาณรายการระหว่างปี (รวมท้ังรายการคงค้าง) เช่น มูลค่าการซ้ือ/ขาย
สินค้าและบริการ การกู้ยืมเงิน/ให้กู้ยืมเงิน การค า้ประกัน การเช่าอาคาร การเช่าเคร่ืองจักร รวมท้ังให้อธิบายถึง 
ความต่อเน่ืองของรายการด้วยว่า เป็นรายการท่ีกระท าอย่างต่อเน่ืองหรือกระท าตามความจ าเป็นเป็นคร้ังคราว 
 (3) เหตุผลในการท ารายการควรอธิบายว่า เหตุใดจึงต้องท ารายการดังกล่าวกับบุคคลท่ีอาจมี 
ความขัดแย้ง และท าแล้วมีประโยชน์กับผู้ถือหุ้นอย่างไร และมีนโยบายการก าหนดราคาและเง่ือนไขการค้า
ระหว่างกันอย่างไร มีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผลอย่างไร 
 (4) มาตรการและระบบในการก ากับดูแล คณะกรรมการตรวจสอบได้ตรวจสอบรายการแล้ว
หรือไม่ว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นอย่างไร และมีความเห็นอย่างไร 
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  ข้อควรระวัง 
  ท่ีผ่านมาบริษัทท่ีออกหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียนบางแห่งไม่เปิดเผยข้อมูลในส่วนนี ้ 
โดยใช้การอ้างอิงให้ไปดูรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินเท่านั้น ซ่ึงข้อมูลในหมายเหตุประกอบ 
งบการเงินจะมีข้อมูลโดยสรุปท่ีไม่มีรายละเอียดของรายการ และไม่ได้อธิบายความจ าเป็นและความ
สมเหตุสมผลของรายการและมาตรการการอนุมัติรายการระหว่างกัน จึงท าให้การเปิดเผยข้อมูลไม่ครบถ้วน  
นอกจากนี ้ในการเปิดเผยนโยบายการก าหนดราคาน้ันมักจะมีการเปิดเผยท่ีไม่ชัดเจน เช่น เปิดเผยว่าเป็นราคา 
ท่ีตกลงร่วมกัน ซ่ึงการเปิดเผยท่ีชัดเจนถูกต้อง บริษัทต้องอธิบายว่า เป็นราคาเดียวกับการท ารายการกับ
บุคคลภายนอกหรือเป็นไปตามราคาตลาดหรือไม่ อย่างไร หากไม่ใช่ ควรอธิบายว่ามีหลักเกณฑ์การก าหนด
ราคาท่ีมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผลอย่างไรด้วย  

 โดยหลักการแล้ว การท ารายการระหว่างกันกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้ท่ีเก่ียวข้อง
ต้องเป็นการท ารายการเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยมีราคาและเง่ือนไขท่ีไม่ควรแตกต่างกับการท า
รายการกับบุคคลภายนอก และเป็นการท ารายการท่ีไม่มีผลให้บุคคลท่ีมีส่วนได้เสียได้รับประโยชน์ทางการเงิน
อ่ืนนอกเหนือจากท่ีพึงได้ตามปกติ หรือเป็นเหตุให้บริษัทได้รับความเสียหาย หรือกระท าการท่ีขัดหรือแย้งกับ
ประโยชน์ของบริษัทอย่างมีนัยส าคัญ  ท้ังนี ้ในการสอบทานและให้ความเห็นเก่ียวกับรายการดังกล่าว 
คณะกรรมการหรือคณะกรรมการตรวจสอบควรให้เหตุผลประกอบให้ชัดเจนด้วยว่า การท ารายการดังกล่าว 
มีความจ าเป็น สมเหตุสมผล และเป็นไปเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษัท อย่างไร เพ่ือสร้างความเช่ือม่ันของ 
ผู้ลงทุน 
 นอกจากนี ้เน่ืองจากตามข้อก าหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ก าหนดให้บริษัทท่ีออกหลักทรัพย์ ต้องน าธุรกรรมท่ีท ากับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันตามมาตรา 89/12(1 ) เช่น  
ข้อตกลงทางการค้าปกติ หรือธุรกรรมปกติหรือสนับสนุนธุรกิจท่ีมีเง่ือนไขการค้าท่ัวไป เป็นต้น  ขออนุมัติ 
จากคณะกรรมการบริษัทหรือขออนุมัติหลักการจากคณะกรรมการบริษัทก่อนท่ีจะท าธุรกรรม  ดังน้ัน 
คณะกรรมการบริษัทควรติดตามตรวจสอบว่า เม่ือมีรายการในลักษณะดังกล่าวเกิดขึน้ บริษัทได้มีการปฏิบัติ 
ให้เป็นไปตามข้อก าหนดในมาตรา 89/12(1 ) แล้วหรือไม่ โดยอาจพิจารณาจากข้อมูลรายการระหว่างกัน 
ท่ีบริษัทเปิดเผยในงบการเงิน หรืออาจให้บริษัทรวบรวมและน าเสนอธุรกรรมให้คณะกรรมการตรวจสอบ 
สอบทานทุกไตรมาส (post audit)  ท้ังนี ้บริษัทสามารถศึกษาค าแนะน าในการปฏิบัติตามมาตรา 89/12(1)  
ได้จากหนังสือเวียน ท่ี กลต.จ.(ว) 38/2551 เร่ือง ค าแนะน าในการปฏิบัติตามมาตรา 89/12 (1)  
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551 
 ท้ังนี ้บริษัทสามารถศึกษาข้อแนะน าและตัวอย่างการเปิดเผยรายการระหว่างกันเพ่ิมเติมใน 
ภาคผนวก 6 
 

 หมายเหตุ  
 (1)  หากหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษทัไดเ้ปิดเผยรายการระหวา่งกนัตาม 9.2.1 
ครบถว้นแลว้ ไม่ตอ้งเปิดเผยขอ้มูลใน 9.2.1 ซ ้ าในส่วนน้ี แต่ใหอ้า้งอิงไปถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 
 (2)  ในกรณีท่ีรายการระหวา่งกนัมีจ านวนมากและแต่ละรายการมีมูลค่านอ้ย  บริษทัอาจ 
จดักลุ่มรายการดงักล่าวตามความเหมาะสมของแต่ละธุรกิจ เช่น ธนาคารพาณิชยส์ามารถจดักลุ่มของรายการ 
รับฝากเงินจากบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ไวด้ว้ยกนั 
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ส่วนที่ 3 
งบกำรเงิน 

(แนบงบกำรเงินประจ ำปีส้ินสุดวันที่............) 
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ส่วนที่ 4  
กำรรับรองควำมถูกต้องของข้อมูลส ำหรับกำรส่งแบบ 56-1 One Report 

ของบริษัทที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน 
 

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

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

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

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

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

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

 
 

 ให้แนบเอกสารหลกัฐานประกอบดว้ย  ทั้งน้ี แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี/รายงานประจ าปีน้ีเป็นขอ้มูลท่ีส าคญั 
ท่ีผูล้งทุน  ใชป้ระกอบการตดัสินใจลงทุน บริษทัจึงควรเสนอให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณาก่อนท่ีจะส่งให้ส านกังาน 
** พร้อมทั้งประทบัตราบริษทั (ถา้มี)  
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                      ช่ือ             ต าแหน่ง                 ลายมือช่ือ 

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

รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มีอ ำนำจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้รับผิดชอบสูงสุดในสำยงำนบัญชี 
และกำรเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้รับผิดชอบโดยตรงในกำรควบคุมดูแลกำรท ำบัญชี เลขำนุกำรบริษัท 
และตัวแทนติดต่อประสำนงำนกรณีเป็นบริษัทต่ำงประเทศ 

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

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

 ค าแนะน าการเปิดเผย 
 บริษัทสามารถเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม เลขานุการ
บริษัท และตัวแทนติดต่อประสานงาน ให้ครบถ้วนตามท่ีก าหนดโดยไม่จ ากัดรูปแบบของการเปิดเผย รวมท้ัง
ปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการด ารงต าแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจควบคุม  
ให้ครอบคลมุถึงการด ารงต าแหน่งใด ๆ ในปีท่ีผ่านมาในกิจการหรือองค์กรอ่ืนท่ีมีลักษณะตามหมายเหตุ (5) (ข) 
 หากกรรมการหรือผู้บริหาร ด ารงต าแหน่งเป็นประธานในคณะกรรมการย่อยชุดใด เช่น  
เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ ให้ระบุด้วย  

 

 1.2  ใหอ้ธิบายหนา้ท่ีความรับผิดชอบของเลขานุการบริษทั และตวัแทนติดต่อประสานงาน  
 

 ตัวอย่างการเปิดเผยหน้าท่ีความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 
 เลขานุการของบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีก าหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551 ซ่ึงมีผลใช้บังคับในวันท่ี 31 สิงหาคม 
2551  ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซ่ือสัตย์สุจริต รวมท้ังต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย  
วัตถปุระสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ท้ังนี ้หน้าท่ีตามกฎหมายของ
เลขานุการบริษัทมีดังนี ้ 
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 1. จัดท าและเกบ็รักษาเอกสารดังต่อไปนี ้
  ก. ทะเบียนกรรมการ 
  ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และ 
      รายงานประจ าปีของบริษัท 
  ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 
 2. เกบ็รักษารายงานการมีส่วนได้เสียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งส าเนารายงาน
การมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 
วันท าการนับแต่วันท่ีบริษัทได้รับรายงานน้ัน 
 3. ด าเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศก าหนด 
 นอกจากนี ้เลขานุการบริษัทยงัมีหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีบริษัท (หรือคณะกรรมการบริษัท) มอบหมาย  
ดังนี.้.........................................  
 ตัวอย่างหน้าท่ีอ่ืนของเลขานุการบริษัท 
  - ให้ค าแนะน าด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการก ากับดูแล 
ในการด าเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย  
 -  ท าหน้าท่ีในการด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น 
 - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและ 
มติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 
 - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานท่ีก ากับดูแล เช่น ส านักงาน ตลาดหลักทรัพย์ฯ และดูแล 
การเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานท่ีก ากับดูแลและสาธารณะชน ให้ถูกต้องครบถ้วน 
ตามกฎหมาย 
 - จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้ค าแนะน าแก่กรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้งใหม่  
 - หน้าท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากบริษัท 
   (บริษัทสามารถศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับบทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของเลขานุการ
บริษัทได้จากคู่ มือเลขานุการบริษัทท่ีจัดท าโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ชมรมเลขานุการบริษัทไทย หรือสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เป็นต้น เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดหน้าท่ีของเลขานุการบริษัท
ข้างต้น) 
 

  1.3  กรณีเป็นบริษทัท่ีประกอบธุรกิจหลกัโดยการถือหุน้ในบริษทัอ่ืน (holding company)   
ใหแ้สดงรายช่ือกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูมี้อ านาจควบคุม ของบริษทัยอ่ยท่ีเป็นบริษทัท่ีประกอบธุรกิจหลกั  
ทั้งน้ี หากเป็น holding company ซ่ึงมีการบริหารจดัการแต่ละกลุ่มธุรกิจโดยบริษทัยอ่ยท่ีเป็นศูนยก์ลาง ใหแ้สดง
รายช่ือกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูมี้อ านาจควบคุมบริษทัท่ีเป็นศูนยก์ลาง บริษทัยอ่ยท่ีประกอบธุรกิจหลกั 
แต่ไม่ไดอ้ยูภ่ายใตบ้ริษทัท่ีเป็นศูนยก์ลาง และบริษทัยอ่ยภายในกลุ่มของบริษทัท่ีเป็นศูนยก์ลางซ่ึงขนาดของ
บริษทัดงักล่าวมีนยัส าคญัเม่ือเทียบกบัขนาดของ holding company โดยมีรายละเอียดเช่นเดียวกบัขอ้มูลในขอ้ 1.1 ดว้ย  
นอกจากน้ี ใหร้ะบุใหช้ดัเจนดว้ยวา่ กรรมการ ผูบ้ริหาร และผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ยรายใดเป็นบุคคล 
ท่ีคณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัส่งเขา้เป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูมี้อ านาจควบคุม ของบริษทัยอ่ยดงักล่าว 
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 หมายเหตุ 
 (1)  ส าหรับต าแหน่งกรรมการ ใหร้ะบุประเภทของกรรมการดว้ย เช่น กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม
ผกูพนับริษทัตามท่ีก าหนดในหนงัสือรับรอง  ส าหรับผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายใหรั้บผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชี
และการเงิน และผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายใหรั้บผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบญัชี ใหร้ะบุวา่เป็นผูท่ี้
ไดรั้บมอบหมายใหรั้บผิดชอบสูงสุดในสายงานบญัชีและการเงิน และผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรง
ในการควบคุมดูแลการท าบญัชี แลว้แต่กรณีดว้ย  นอกจากน้ี ส าหรับเลขานุการบริษทั และตวัแทนติดต่อ
ประสานงาน หากเป็นการใชบ้ริการหน่วยงานภายนอกบริษทั (outsource) (อาจเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลก็ได)้  
ใหร้ะบุช่ือของนิติบุคคลหรือบุคคลท่ีบริษทัแต่งตั้งใหป้ฏิบติังานเป็นเลขานุการบริษทั และตวัแทนติดต่อ
ประสานงาน พร้อมกบัช่ือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากนิติบุคคลท่ีสังกดันั้นใหป้ฏิบติังานดงักล่าวและต าแหน่ง
ของบุคคลในนิติบุคคลท่ีสังกดัดว้ย 
 (2)  ใหร้ะบุคุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด โดยระบุวิชาเอก วิชาโท ช่ือคณะและสถาบนัการศึกษาของ
กรรมการ ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายใหรั้บผิดชอบสูงสุดในสายงานบญัชีและการเงิน ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายให้
รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบญัชี และเลขานุการบริษทั โดยใหร้ะบุคุณวุฒิทางการศึกษา
รวมถึงวุฒิบตัรหรือประกาศนียบตัรท่ีเก่ียวขอ้ง และหากจบการศึกษาสูงกวา่หรือเทียบเท่าปริญญาตรี ใหเ้ปิดเผย
คุณวุฒิทางการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป  รวมถึงประวติัการพฒันาความรู้โดยใหเ้ปิดเผยสถาบนัท่ีให้ความรู้
และหลกัสูตรการอบรม ดงัน้ี 

-  การพฒันาความรู้ในทกัษะของการเป็นกรรมการ และความรู้ในธุรกิจรวมถึงอุตสาหกรรม 
ของบริษทั เช่น การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) และสถาบนัอ่ืน 

 

 ค าแนะน า หรือค าอธิบายเพิม่เติม 
 ส านักงานให้ความส าคัญกับการพิจารณาความรู้ ความเข้าใจ บทบาท หน้าท่ี ความรับผิดชอบ
ของกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ  ดังน้ัน เพ่ือให้แน่ใจว่ากรรมการทุกท่านเข้าใจ และมีแนวทางในการท า
หน้าท่ีดังกล่าว แต่ละบริษัทจึงควรดูแลให้กรรมการทุกท่าน เข้ารับการอบรมในหลักสูตรท่ีจัดขึน้ส าหรับ
กรรมการและกรรมการตรวจสอบโดยเฉพาะ เช่น หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) หรือ
หลักสูตร Director Accredited Program (DAP) (รายละเอียดหลักสูตรดูเพ่ิมเติมได้ท่ี website ของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) http://www.thai-iod.com)  โดยกรรมการของบริษัทจดทะเบียน
สามารถติดต่อกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เพ่ือสมัครเข้าอบรมหลักสูตร DAP และเปิดเผย
ข้อมูลดังกล่าวด้วย 
 ท้ังนี ้ในการระบุประวัติการอบรมหรือประสบการณ์ท างาน ขอให้ระบุระยะเวลาท่ีเก่ียวข้อง
ด้วย เช่น ปีท่ีเข้าอบรม เป็นต้น  
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-  ส าหรับผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายใหรั้บผิดชอบสูงสุดในสายงานบญัชีและการเงินใหเ้ปิดเผยประวติั
การอบรมหลกัสูตรการเตรียมความพร้อมทางบญัชีและการเงิน (orientation) และการพฒันาความรู้ต่อเน่ือง 
ดา้นบญัชี และส าหรับผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายใหรั้บผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบญัชีใหเ้ปิดเผย
ประวติัการอบรมการพฒันาความรู้ต่อเน่ืองดา้นบญัชี โดยใหเ้ปิดเผยจ านวนชัว่โมงท่ีมีเน้ือหาเก่ียวขอ้งกบั 
ดา้นบญัชีเพิ่มเติมดว้ย ในกรณีท่ีเป็นหลกัสูตรท่ีจดัอบรมเป็นการภายใน (in-house training) ใหร้ะบุความเห็น
ของคณะกรรมการตรวจสอบว่า หลกัสูตรมีความสอดคลอ้งและเป็นประโยชน์ต่อบริษทัและจ านวนชัว่โมง
อบรมของหลกัสูตรดงักล่าวเป็นไปตามท่ีส านกังานก าหนด หรือไม่ อยา่งไร  นอกจากน้ี ส าหรับผูท่ี้ไดรั้บ
มอบหมายใหรั้บผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบญัชีใหเ้ปิดเผยวา่เป็นผูท้  าบญัชีท่ีมีคุณสมบติั 
และเง่ือนไขของการเป็นผูท้  าบญัชีตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ดว้ย 

-  ส าหรับเลขานุการบริษทัใหเ้ปิดเผยประวติัการอบรมเก่ียวกบับทบาทหนา้ท่ีและความรู้พื้นฐาน
ของเลขานุการบริษทั (เช่น การอบรมจากชมรมเลขานุการบริษทัไทย)  

(3)  ใหร้ะบุการถือหุน้ทั้งทางตรงและทางออ้ม โดยนบัรวมหุ้นของบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์กบั
กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูมี้อ านาจควบคุม รวมถึงหุ้นท่ีมีบุคคลอ่ืนใดถือหลกัทรัพยไ์วแ้ทนกรรมการ  
ผูบ้ริหาร หรือผูมี้อ านาจควบคุม บุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์กบับุคคลดงักล่าวดว้ย  (ลกัษณะของบุคคลท่ีมี
ความสัมพนัธ์ใหเ้ป็นไปตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ย 
การจดัท ารายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ของกรรมการ ผูบ้ริหาร  
ผูส้อบบญัชี ผูท้  าแผน และผูบ้ริหารแผน) ทั้งน้ี ใหร้ะบุจ านวนหุน้ทางออ้ม และจ านวนหุน้ท่ีมีบุคคลอ่ืน 
ถือหุ้นไวแ้ทนแยกต่างหากจากกรณีถือหุ้นเองโดยตรงดว้ย   
 (4)  ใหร้ะบุถึงความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการและผูบ้ริหารดว้ยกนั โดยความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต ความสัมพนัธ์โดยการสมรสและความสัมพนัธ์ 
โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย  ทั้งน้ี ใหร้ะบุเฉพาะความสัมพนัธ์ล าดบั บิดา มารดา คู่สมรส บุตร พี่นอ้ง  
ลุง ป้า นา้ อา รวมทั้งคู่สมรส และบุตร ของบุคคลดงักล่าว 
 (5)  ใหร้ะบุประสบการณ์ของกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูมี้อ านาจควบคุม ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายใหรั้บผิดชอบ 
สูงสุดในสายงานบญัชีและการเงิน และผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบญัชี 
อยา่งนอ้ยดงัน้ี 
 (ก)  ประสบการณ์ท างานท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัและ/หรือบริษทัยอ่ย แลว้แต่กรณี   
อยา่งนอ้ยในระยะ 5 ปียอ้นหลงั  ทั้งน้ี ส าหรับผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายใหรั้บผิดชอบสูงสุดในสายงานบญัชีและ
การเงิน และผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายใหรั้บผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบญัชีใหเ้ปิดเผยประสบการณ์
ท างานดา้นบญัชีหรือการเงิน หรือ ดา้นใด ๆ แลว้แต่กรณี โดยประสบการณ์ท างานท่ีเก่ียวขอ้งกบัดา้นบญัชีหรือ
การเงินภายในระยะ 5 ปียอ้นหลงั หรือประสบการณ์ท างานใด ๆ ท่ีมีประโยชน์โดยตรงต่อการด าเนินกิจการ
ภายในระยะ 7 ปียอ้นหลงั ในกรณีท่ีเป็นประสบการณ์ท างานของผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายใหรั้บผิดชอบสูงสุด 
ในสายงานบญัชีและการเงินเป็นประสบการณ์ท างานดา้นใด ๆ ใหร้ะบุความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบวา่ 
ประสบการณ์ดงักล่าวเป็นประสบการณ์ท างานท่ีเป็นประโยชน์โดยตรงต่อการด าเนินกิจการและระยะเวลา 
การท างานดงักล่าวเป็นไปตามท่ีประกาศก าหนดหรือไม่ อยา่งไร 
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(ข)  หากมีการด ารงต าแหน่งใด ๆ ในปีท่ีผา่นมาท่ีไดรั้บค่าตอบแทนในกิจการหรือองคก์รอ่ืนท่ีมี
วตัถุประสงคห์ลกัในการแสวงหาก าไร โดยการด ารงต าแหน่งดงักล่าวกระทบกบัการอุทิศเวลาอยา่งมีนยัส าคญั
ใหก้บับริษทั เช่น การด ารงต าแหน่งท่ีมีลกัษณะประจ าหรือต่อเน่ือง เป็นตน้  ทั้งน้ี ใหร้ะบุช่ือกิจการ องคก์ร และ
ต าแหน่งไวด้ว้ย  และใหเ้ปิดเผยต าแหน่งหรืออาชีพหลกัดว้ย (ถา้มี) (ในกรณีเป็นการด ารงต าแหน่งในหลาย
บริษทัท่ีเป็นบริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ยกนัในกลุ่ม อาจเปิดเผยเป็นกลุ่มบริษทั พร้อมทั้งระบุจ านวนไวด้ว้ยก็ได)้   
ในกรณีท่ีผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายใหรั้บผิดชอบสูงสุดในสายงานบญัชีและการเงิน และผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายให้
รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบญัชี ซ่ึงไม่ไดเ้ป็นกรรมการ ผูบ้ริหารไม่ตอ้งเปิดเผยขอ้มูลขา้งตน้ 

 (ค)  กรณีท่ีกรรมการอิสระของบริษทัด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษทัใหญ่  
บริษทัยอ่ย หรือบริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั ใหร้ะบุไวด้ว้ย 
 

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

 

         รายช่ือบริษทั 
รายช่ือ 

บริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

ตวัอยา่ง 
นาย ก. 
นาย ข. 

 
// 
/ 

 
X 

 
 
/ 

 
/ 

 
 
/ 

 
 
/ 

 
 
/ 

 
X 

  

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

ของประกาศน้ี 
 

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

ใหแ้สดงรายช่ือกรรมการของบริษทัยอ่ยตามตาราง ดงัน้ี 
 
                รายช่ือบริษทัยอ่ย 
รายช่ือกรรมการ 

บริษทั …. บริษทั …. บริษทั …. 

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

 หมายเหตุ 
1. / = กรรมการ   X = ประธานกรรมการ // = กรรมการบริหาร 

 2.  บริษทัยอ่ย ใหห้มายถึง บริษทัย่อยท่ีมีนยัส าคญั เช่น มีรายไดเ้กินกวา่ร้อยละ 10 ของรายไดร้วม 
ตามงบก าไรขาดทุนรวมของปีบญัชีล่าสุด 
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  เอกสำรแนบ 3 
 
รำยละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยในและหัวหน้ำงำนก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนของบริษัท 
 

 ใหแ้สดงรายละเอียดของหัวหนา้งานตรวจสอบภายใน และหัวหนา้งานก ากบัดูแลการปฏิบติังาน 
ของบริษทั (ถา้มี) โดยใหมี้สาระส าคญัในเร่ืองดงัต่อไปน้ี  
 

1. กรณีเป็นพนกังานภายในบริษทั 
 (1)  ใหร้ะบุรายละเอียดเก่ียวกบัช่ือของบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากบริษทัให้ปฏิบติังาน 

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

 ตัวอย่างการเปิดเผยหน้าท่ีความรับผิดชอบของหัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงาน 
  หัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงานมีหน้าท่ีความรับผิดชอบ     (เช่น ในการเป็นศูนย์กลางการ
ก ากับดูแลการด าเนินธุรกิจของบริษัท/กลุ่มบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และ
ข้อก าหนดของหน่วยงานทางการท่ีเก่ียวข้อง เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย, ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต., 
ส านักงานคณะกรรมการ คปภ.,ส านักงาน กกพ.หรือหน่วยงานทางการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินธุรกิจของ
บริษัท) ท้ังนี ้คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบายด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Policy)  
โดยก าหนดให้คณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้บริหารระดับสูง ฝ่ายงานหรือหน่วยงาน และ
พนักงานต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย  รวมถึงมีการส่ือสารกับพนักงานได้ตระหนักว่า พนักงานทุกคน 
มีหน้าท่ี และความรับผิดชอบในการศึกษาและท าความเข้าใจในกฎหมายรวมถึงกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องในงาน 
ท่ีรับผิดชอบ และปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามกฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัด  

 
2. กรณีใชบ้ริการหน่วยงานภายนอก (outsource) 

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

ทั้งน้ี หากเป็นการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นในต่างประเทศ จะตอ้งกระท าโดยบุคคลท่ีบริษทั 
พิจารณาวา่ มีความเหมาะสมและสามารถประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นใหส้ะทอ้นมูลค่าท่ีแทจ้ริงไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือเพียงพอ  
โดยผูท่ี้ท าหนา้ท่ีประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นดงักล่าวตอ้งเขา้ลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ีดว้ย 
 (1)  เป็นท่ีปรึกษาทางการเงินหรือบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นในตลาดทุนท่ีอยูใ่นบญัชี
รายช่ือท่ีส านกังานใหค้วามเห็นชอบ หรือผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นท่ีส านกังานให้การยอมรับ  
 (2)  ในกรณีท่ีผูท่ี้ท าหนา้ท่ีประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นเป็นบุคคลต่างประเทศ ตอ้งเป็นไปตาม
หลกัเกณฑเ์พิ่มเติมดงัน้ี 

 (ก)  อยูใ่นบญัชีรายช่ือของทางการหรือหน่วยงานก ากบัดูแลของประเทศอนัเป็นท่ีตั้ง
ของทรัพยสิ์นก าหนดใหส้ามารถท าหนา้ท่ีประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นนั้น ๆ ได ้ 

(ข)  ในกรณีท่ีไม่ปรากฏบญัชีรายช่ือตาม (ก)  ผูท่ี้ท าหนา้ท่ีประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น 
ตอ้งเขา้ลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัน้ี 

1.  เป็นผูป้ระกอบวิชาชีพเก่ียวกบัการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น ซ่ึงมีผลงานเป็น 
ท่ียอมรับอยา่งแพร่หลายในประเทศอนัเป็นท่ีตั้งของทรัพยสิ์นนั้น 

2.  เป็นบุคคลท่ีมีมาตรฐานการปฏิบติังานและระบบงานในการประเมินมูลค่า
ทรัพยสิ์นท่ีเป็นสากล 

3.  เป็นผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์นท่ีมีเครือข่ายกวา้งขวางในระดบัสากล  
(international firm)     
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รำยละเอียดเกี่ยวกับรำยกำรประเมินรำคำทรัพย์สิน 
  กรณีท่ีบริษทัมีการแสดงหรือประสงคจ์ะเปิดเผยราคาประเมิน เช่น การแสดงราคาประเมิน
ประกอบการท ารายการระหวา่งกนั บริษทัมีการปรับโครงสร้างการด าเนินธุรกิจ อนัเป็นผลให้มีการได้มา 
หรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นและประสงค์จะเปิดเผยราคาประเมินท่ีเก่ียวขอ้ง บริษทัมีการตีราคาทรัพยสิ์นใหม่
ในระหวา่งรอบระยะเวลาบญัชี เป็นตน้  ใหบ้ริษทัแสดงรายละเอียดของขอ้มูลการประเมินราคาดงักล่าว 
โดยมีสาระส าคญัในเร่ือง ดงัน้ี 

 (1)  ทรัพยสิ์นท่ีมีการประเมินราคาและราคาประเมิน ซ่ึงจดัท าขึ้นล่วงหนา้ก่อนการท า 
รายการนั้นไม่เกิน 6 เดือน 

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

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

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

   
 ค าแนะน า หรือค าอธิบายเพิม่เติม 
 1. กรณีบริษัทผลิตสินค้าเพือ่จ าหน่าย : ควรอธิบายลักษณะทรัพย์สินท่ีส าคัญท่ีใช้ประกอบ 
ธุรกิจหลัก เช่น ท่ีดิน อาคาร โรงงาน เคร่ืองจักร เป็นต้น เช่น 

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน ลักษณะกรรมสิทธ์ิ มูลค่า (ลบ.) ภาระผูกพัน 
1. ท่ีดิน .. แปลง ท่ีตัง้....รวมเนือ้ท่ี......ไร่ บริษทัเป็นเจ้าของ xxx ติดจ านองกับสถาบันการเงิน

มูลค่า xxx ล้านบาท 
2. อาคารส านักงาน ... ช้ัน ท่ีตั้ง.............. บริษทัเป็นเจ้าของ xxx ไม่มีภาระผูกพัน 
3. โรงงาน .... แห่ง  
ส าหรับธุรกิจ/ผลิต..........ท่ีตั้ง.......... 

บริษทัย่อย คือ..... 
เป็นเจ้าของ 

xxx ไม่มีภาระผูกพัน 

3. โรงงาน ... แห่ง  
ส าหรับธุรกิจ/ผลิต..........ท่ีตั้ง.......... 

บริษทัย่อย คือ..... 
เป็นเจ้าของ 

xxx ไม่มีภาระผูกพัน 

4. เคร่ืองจักร 
ประเภท..........จ านวน.........ชุด 

ท าสัญญาเช่า 
ระยะยาว 5 ปี 

xxx ไม่มีภาระผูกพัน 
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 ท้ังนี ้หากบริษัทและบริษัทย่อยอยู่ระหว่างลงทุนเพ่ิมเติมในโครงการส าคัญ กค็วรระบุไว้ด้วย 
 2. กรณีบริษัทประกอบธรุกิจเหมืองแร่ : นอกจากอธิบายสินทรัพย์ตามกรณีแรกแล้ว ให้ระบุ
จ านวนเหมืองแร่ท่ีได้รับสัมปทาน ท่ีตั้ง พร้อมท้ังแสดงปริมาณส ารองของเหมืองแร่แต่ละประเภทท่ีประเมิน 
โดยหน่วยงานราชการ และให้สรุปลักษณะส าคัญของสัมปทาน เช่น อายสิุทธิของสัมปทาน นอกจากนี ้ 
สามารถใช้แนวทางการเปิดเผยข้อมูลธุรกิจเหมืองแร่ในภาคผนวก 2 ประกอบการเปิดเผยข้อมูลให้ครบถ้วนด้วย 
 3. กรณีบริษัทประกอบธรุกิจอสังหาริมทรัพย์ : ควรแสดงสินทรัพย์ท่ีมีไว้เพ่ือขายแยกเป็นแต่ละ
โครงการ โดยระบุถึงกรรมสิทธ์ิ และราคาประเมินโดยผู้ประเมินราคาท่ีอยู่ในบัญชีท่ีได้รับความเห็นชอบจาก
ส านักงาน ส่วนการวิเคราะห์คุณภาพลูกหนี ้และนโยบายการรับรู้รายได้ และการวิเคราะห์ความเพียงพอ 
และเหมาะสมของทรัพย์สินดังกล่าว ให้อธิบายไว้ในหัวข้อการวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 
  4. กรณีที่บริษัทเป็นเจ้าของเคร่ืองหมายการค้าส าคัญ ลิขสิทธ์ิ หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่น 
ให้เปิดเผยด้วย  เช่น 

รูปแบบ 
เคร่ืองหมาย/ลิขสิทธ์ิ 

ช่ือเจ้าของ ประเภทสินค้า/ 
บริการ 

เลขทะเบียน/ 
ประเทศท่ีจดทะเบียน 

ระยะเวลา
คุ้มครอง 

1. เคร่ืองหมายการค้า.. (ระบุ)........     
2. ลิขสิทธ์ิ.. (ระบุ).........................     
3. ..................................................     
  

 ท้ังนี ้หากบริษัทและบริษัทย่อยมีเคร่ืองหมายการค้าเป็นจ านวนมาก บริษัทสามารถสรุปจ านวน
เคร่ืองหมายการค้าท้ังหมด และลักษณะส าคัญของเคร่ืองหมายการค้า โดยแสดงเฉพาะเคร่ืองหมายการค้าท่ีมี
ความส าคัญต่อบริษัทและบริษัทย่อยท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจกไ็ด้ 
 5. ในกรณีที่การด าเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย พ่ึงพิงบนสัญญาส าคัญ เช่น สัญญา
สัมปทาน franchise agreement  ให้สรุปสาระส าคัญและเปิดเผยเง่ือนไขส าคัญด้วย (เว้นแต่จะได้เปิดเผยไว้ 
ในหัวข้ออ่ืนแล้ว) 
                  6. สัญญาเช่าทรัพย์สินระยะยำว หากบริษทัและบริษทัยอ่ยมีสัญญาเช่าระยะยาวเป็นจ านวนมาก  
บริษทัสามารถแสดงเฉพาะสัญญาเช่าระยะยาวท่ีมีความส าคญัท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจได ้

  
 ตัวอย่าง  
 โรงงานของบริษัทตั้งอยู่ใกล้ลูกค้า ซ่ึงช่วย minimise production lead-times ในการขนส่งสินค้าให้
ลูกค้า และประหยดัค่าขนส่งปัจจุบันบริษัทมีโรงงานท้ังหมด ....แห่ง ตั้งอยู่ในภาคเหนือ และจะมีโรงงานอีก 
 .... แห่ง ภายในไตรมาส ... นี ้ท่ีจังหวัด....รวมท้ังบริษัทมีแผนจะสร้างโรงงานเพ่ิมอีก ... แห่งท่ี  ........ 
ภาพด้านล่างคือ แผนภาพท่ีตั้งโรงงานของบริษัทในประเทศไทย และท่ีจะสร้างเพ่ิมในอนาคตโรงงาน 
ท้ัง .... แห่งของบริษัท มีพืน้ท่ีรวมประมาณ ............... ตารางเมตร ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี ้
 

     ท่ีตั้ง        วันท่ีผลิตเชิงพาณิชย์    กรรมสิทธ์ิ/เช่า           การใช้ประโยชน์ 
 

จ. ............                 .........................                บริษัทเป็นเจ้าของ                      ......................... 
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เอกสำรแนบ 5 
 
นโยบำยและแนวปฏิบัติกำรก ำกับดูแลกิจกำร ฉบับเต็ม และจรรยำบรรณธุรกิจ ฉบับเต็มที่บริษัทได้จัดท ำ                        
ในเร่ืองดังต่อไปนี ้   

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

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

(3) จรรยาบรรณธุรกิจ (ถา้มี)  
 
 ทั้งน้ี  ในกรณีท่ีบริษทัไดจ้ดัท ากฎบตัรของคณะกรรมการ และกฎบตัรของคณะกรรมการชุดยอ่ย 
แต่ละชุด ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลกฎบตัรฉบบัเตม็ดว้ย 
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เอกสำรแนบ 6 
 
รำยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ   
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ภำคผนวก 



- 90 - 
 

 

                   ภำคผนวก 1 
 

แบบสอบทำนควำมครบถ้วนของข้อมูลที่เปิดเผย 
ในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี (แบบ 56-1 One Report) 

(“Checklist แบบ 56-1 One Report”) 

 
 

 
 

 

 

 

 
ข้อควรระวงัในกำรใช้ Checklist 
- หวัขอ้และประเด็นใน Checklist เป็นเพียงตวัช่วยในการสอบทานว่า บริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลท่ีส าคญั 

ในแบบ 56-1 One Report แลว้หรือไม่เท่านั้น 

- การเปิดเผยขอ้มูลในแบบ 56-1 One Report ยงัตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดในแบบแนบทา้ยประกาศท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 

วิธีกำรใช้ Checklist 
1. น าแบบ 56-1 One Report ท่ีจดัท าเสร็จแลว้ มาตรวจเช็คความครบถว้นตามแต่ละหวัขอ้ใน Checklist  
2. ใส่สัญลกัษณ์ในช่อง “เปิดเผย?” เช่น  

- “Y” หรือ “/”   กรณีเปิดเผยครบถว้นแลว้ 
- “N” หรือ “X”  กรณียงัไม่เปิดเผย หรือยงัไม่ชดัเจน 
- “NA” หรือ “-”   กรณีเป็นขอ้มูลท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบับริษทั หรือไม่มีขอ้มูลในเร่ืองนั้น 

3. ปรับปรุงแกไ้ขขอ้มูลเพ่ิมเติมในหวัขอ้ท่ีพบว่า ยงัเปิดเผยไม่ครบถว้นหรือไม่ชดัเจน ก่อนท่ีจะน าส่ง 
แบบ 56-1 One Report ต่อส านกังาน ก.ล.ต.  ทั้งน้ี บริษทัอาจส่ง Checklist มาพร้อมกบัการส่งแบบ 56-1 

One Report ดว้ยก็ได ้  
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ข้อที่ หัวข้อ/รำยละเอียด เปิดเผย?  ประเด็นที่ควรระวัง เปิดเผย? 

 สำรบัญ     

ส่วนที่ 1 กำรประกอบธุรกิจและผลกำรด ำเนินงำน     

1 โครงสร้ำงและกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษัท     

 - ภาพรวมท่ีมาและลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษทั หรือ
กลุ่มบริษทั ซ่ึงประกอบดว้ย บริษทั บริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม 
ท่ีด าเนินงานอยูใ่นปัจจุบนัหรือก าลงัจะด าเนินงาน 

    

1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ   กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามเป้าหมายท่ีไดเ้ปิดเผยไว ้
ในปีก่อนหนา้น้ี ควรอธิบายความคืบหนา้และสาเหตุดว้ย 

 

1.1.1 วิสัยทศัน์ วตัถุประสงค ์เป้าหมาย กลยทุธ์     

1.1.2 การเปลี่ยนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญั     

 - อ านาจในการควบคุมบริษทัในปีท่ีผา่นมา     

 - ลกัษณะการประกอบธุรกิจในปีท่ีผา่นมา     

 - การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้น การจดัการ หรือ 
การประกอบธุรกิจ หรือเหตุการณ์ส าคญัอ่ืน ในช่วง 3 ปี 
ท่ีผา่นมา  

  - หากท่ีผา่นมาบริษทัมีการขยายธุรกิจ หรือลงทุนในธุรกิจ  
ใหม่ เพ่ิมผลิตภณัฑใ์หม่ หรือจ าหน่าย/ยกเลิกธุรกิจ 
บางประเภทออกไป บริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวและ
ผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินเพ่ิมเติมใน
หวัขอ้ MD&A แลว้หรือไม่ 

 

1.1.3 การใชเ้งินท่ีไดจ้ากการระดมทุนเป็นไปตามวตัถุประสงค์
หรือไม่ 

    

(1) การใชเ้งินท่ีไดจ้ากการเสนอขายตราสารทุนหรือตราสารหน้ี     

(2) กฎหมายท่ีใชบ้งัคบักบัตราสารหน้ี     

1.1.4 ขอ้ผูกพนัท่ีบริษทัให้ค ามัน่ไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูล 
การเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละ/หรือเง่ือนไขการอนุญาตของ
ส านกังาน (ถา้มี) และ/หรือเง่ือนไขการรับหลกัทรัพย ์
ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ (ถา้มี) 

    

1.1.5 ช่ือ สถานท่ีตั้งส านกังานใหญ่ ประเภทธุรกิจ เลขทะเบียนบริษทั 
โทรศพัท ์โทรสาร เวบ็ไซตบ์ริษทั (ถา้มี) จ านวนและชนิดของ
หุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั  

    

1.2 ลกัษณะการประกอบธุรกิจ     

1.2.1 โครงสร้างรายไดแ้ยกตามสายผลิตภณัฑ์/กลุ่มธุรกิจ 
โดยอย่างน้อยตอ้งแสดงรายไดข้องสายผลิตภณัฑ์/กลุ่มธุรกิจ 
ท่ีมีมูลค่าเกิน 10% ของรายไดร้วมตามงบการเงินรวม  
(ตามตาราง) 

  - โครงสร้างรายไดเ้ปรียบเทียบยอ้นหลงั 3 ปีหรือไม่  

 อธิบายโดยแบ่งตามสายผลิตภณัฑ์/กลุ่มธุรกิจตามตาราง 
โครงสร้างรายได ้

  - แยกอธิบายตามสายผลิตภณัฑ/์กลุ่มธุรกิจท่ีมีนยัส าคญั
แลว้หรือไม่ 

 

1.2.2  ขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์     

(1) ลกัษณะของผลิตภณัฑแ์ละบริการและการพฒันานวตักรรม   - สินคา้หรือวตัถุดิบมีปัญหาในเร่ืองใดหรือไม่ (เช่น  
การขาดแคลน, ความผนัผวนของราคา, การจดัเก็บ  
เป็นตน้) 

 

Checklist ส ำหรับสอบทำนแบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1 One Report) ส ำหรับปีบญัชี     

บริษัท           ตัวย่อ      
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ข้อที่ หัวข้อ/รำยละเอียด เปิดเผย?  ประเด็นที่ควรระวัง เปิดเผย? 
 - การไดรั้บใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ สัมปทาน หรือ 

การส่งเสริมการลงทุน  พร้อมทั้งอธิบายลกัษณะสิทธิประโยชน์ 
  - สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ยงัมีผลหรือไม่ (ยงัไม่หมดอาย)ุ 

- การส่งเสริมการลงทุนให้เปิดเผยเฉพาะท่ีมีนยัส าคญั เช่น 
สิทธิประโยชน์ดา้นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ส่วนการส่งเสริม
การลงทุนดา้นอ่ืนสามารถสรุปให้เป็นภาพรวมไดโ้ดยไม่
ตอ้งแจกแจงรายรายการ 

 

 - กรณีธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ให้อธิบายลกัษณะโครงการ 
ท่ีมีนยัส าคญัท่ีก าลงัด าเนินการอยูใ่นแต่ละโครงการ เช่น ช่ือ 
ท่ีตั้ง ประเภทโครงการ ลูกคา้เป้าหมาย จ านวนหน่วย พ้ืนท่ี 
ขาย/เช่า มูลค่าโครงการ ความคืบหนา้การขายและการพฒันา 
โครงการ 

    

 - นโยบายการวิจยัและการพฒันาในดา้นต่าง ๆ และการพฒันา
นวตักรรมในกระบวนการ สินคา้และ/หรือบริการ หรือโมเดล
ธุรกิจ (ถา้มี)  

    

(2) การตลาดและการแข่งขนั   - บริษทัไม่ตอ้งเปิดเผยรายช่ือลูกคา้ ผูจ้ดัจ าหน่าย หรือ 
supplier (เวน้แต่มีการพ่ึงพิงอยา่งมากจนถือว่ามีบทบาท
ส าคญัต่อความอยู่รอดของบริษทั หรือไดเ้คยเปิดเผยช่ือให้
บุคคลอ่ืนทราบ เช่น นกัลงทุนหรือนกัวิเคราะห์) 

 

(ก) การท าการตลาดของผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีส าคญั     

 - นโยบายการตลาดในปีท่ีผา่นมา     

 - อธิบายเชิงเปรียบเทียบกบัคู่แข่งในภาพรวม     

 - ลกัษณะลูกคา้ ความสัมพนัธ์    - หากแต่งตั้งผูจ้ดัจ าหน่ายแต่เพียงผูเ้ดียว ให้ระบ ุ
พร้อมสรุปสาระส าคญัของสัญญาแต่งตั้งดว้ย 

 

 - กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย     

 - การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย     

 - สัดส่วนการจ าหน่ายในประเทศและตา่งประเทศ      

 - ช่ือประเทศหรือกลุ่มประเทศท่ีจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์     

 - หากพึ่งพิงลูกคา้หรือตวัแทนจ าหน่ายรายใดรายหน่ึงเกิน 30% 
ของรายไดร้วม ใน 3 ปีท่ีผา่นมา ให้ระบุจ านวนราย ลกัษณะ
ความสัมพนัธ์ และประเภทสินคา้ท่ีขาย 

  - หากเปิดเผยขอ้มูลช่ือลูกคา้หรือผูจ้ดัจ าหน่ายให้แก่ 
บุคคลอ่ืน เช่น ผูล้งทุนหรือนกัวิเคราะห์ดา้นหลกัทรัพย์
หรือการลงทุน ให้ระบุชื่อดงักล่าวไวด้ว้ย 

 

 - หากพึ่งพิงลูกคา้หรือผูจ้ดัจ าหน่ายรายใดท่ีมีบทบาทส าคญัต่อ 
การอยูร่อดของบริษทั ให้ระบุเป็นปัจจยัความเส่ียงดว้ย 

    

(ข) สภาพการแข่งขนั     

 - สภาพการแข่งขนัภายในอุตสาหกรรมในปีท่ีผา่นมา     

 - แนวโนม้ภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขนัในอนาคต     

 - จ านวนคู่แข่งขนัโดยประมาณ     

 - ขนาดของบริษทัเมื่อเทียบกบัคู่แข่งขนั     

 - สถานภาพและศกัยภาพในการแข่งขนั     

 - ช่ือคู่แข่งขนั (กรณีมีคู่แข่งขนัเพียงรายเดียวหรือนอ้ยราย)     

(3) การจดัหาผลิตภณัฑห์รือบริการ     

 - ลกัษณะการจดัให้ไดม้าซ่ึงผลิตภณัฑ์     

 - การผลิต (จ านวนโรงงาน/ก าลงัการผลิตรวม)     

 - การจดัหาวตัถุดิบหรือผลิตภณัฑเ์พื่อจ าหน่าย   - ในกรณีเป็นสถาบนัการเงิน ให้อธิบายในเร่ืองแหล่งท่ีมา
ของเงินทุน และการให้กูย้ืมดว้ย   
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ข้อที่ หัวข้อ/รำยละเอียด เปิดเผย?  ประเด็นที่ควรระวัง เปิดเผย? 
 - จ านวนผูจ้ดัจ าหน่ายวตัถุดิบ     

 - สัดส่วนการซ้ือวตัถุดิบในประเทศและต่างประเทศ     

 - หากพึ่งพิงผูจ้ดัจ าหน่ายรายใดเกิน 30% ของยอดซ้ือรวม  
ให้ระบุจ านวนราย ลกัษณะความสัมพนัธ์ ประเภทสินคา้ท่ีซ้ือ  

    

 - หากพึ่งพิงผูจ้ดัจ าหน่ายรายใดท่ีมีบทบาทส าคญัต่อ 
การอยูร่อดของบริษทั ให้ระบุเป็นปัจจยัความเส่ียงดว้ย 

    

 - หากเปิดเผยขอ้มูลช่ือผูจ้ดัจ าหน่ายให้แก่บุคคลอ่ืน เช่น  
ผูล้งทุนหรือนกัวิเคราะห์ดา้นหลกัทรัพยห์รือการลงทุน  
ให้ระบุชื่อดงักล่าวไวด้ว้ย 

    

(4) ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ     

 -ลกัษณะส าคญัของทรัพยสิ์นถาวรหลกัและทรัพยสิ์นไม่มีตวัตน 
ท่ีส าคญัท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยใชใ้นการประกอบธุรกิจ  

    

 - นโยบายการลงทุนในบริษทัย่อยบริษทัร่วม     

 ให้อธิบายขอ้มูลโดยสังเขป และรายละเอียดให้เปิดเผยตาม
เอกสารแนบ ดงัน้ี 

    

 - ท  -  ทรัพยสิ์นถาวรหลกั   - มูลค่าทรัพยสิ์นแต่ละประเภทตรงกบังบการเงินหรือไม่  

 - ลกัษณะส าคญั กรรมสิทธ์ิ    - เปิดเผยภาระผูกพนัและวงเงินค ้าประกนั กรณีน า 
ทรัพยสิ์นไปวางเป็นประกนั แลว้หรือไม่ 

 

 - สรุปสาระส าคญัของสัญญาเช่าระยะยาว (ถา้มี)     

 - หากน าทรัพยสิ์นไปเป็นหลกัประกนั ให้ระบุวงเงินของ 
ภาระหลกัประกนัของทรัพยสิ์นนั้นดว้ย 

  - กรณีมีทรัพยสิ์นไม่ใชด้ าเนินงานเป็นจ านวนมาก  
มีนโยบายด าเนินการกบัทรัพยสิ์นดงักล่าวอย่างไร 

 

 - ทรัพยสิ์นท่ีไม่มีตวัตนท่ีส าคญั (สิทธิบตัร/สัมปทาน/ลิขสิทธ์ิ/ 
เคร่ืองหมายการคา้) ให้อธิบาย 

    

 - ลกัษณะส าคญั   - สรุปสาระส าคญัของสัญญาท่ีมีนัยส าคญัต่อการ 
ประกอบธุรกิจ เช่น สัญญาเช่า สัญญาการใชสิ้ทธิ 
ประโยชน์ เป็นตน้ 

 

 - เง่ือนไข และอายขุองสิทธิ   - มี hidden asset อ่ืนท่ียงัไม่เปิดเผยหรือไม่  

 - ผลต่อการด าเนินธุรกิจ   - ผลกระทบต่อบริษทั หากสิทธิบตัร สมัปทาน ลิขสิทธ์ิ 
ฯลฯ หมดอาย ุเป็นอยา่งไร 

 

 - ให้อธิบายนโยบายการลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 
(เช่น ธุรกิจท่ีบริษทัจะลงทุน)  

  - ไดเ้ปิดเผยขอ้มูล เช่น ประเภทอุตสาหกรรม ระยะเวลา
การลงทุน รูปแบบการลงทุน/ร่วมทุน เป็นตน้ แลว้หรือไม่ 

 

  - ราคาประเมินทรัพยสิ์น หากมีการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึง
สินทรัพยห์รือมีการตีราคาทรัพยสิ์นใหม่ (ถา้มี) 

    

(5) งานท่ียงัไม่ส่งมอบ เฉพาะงานโครงการ หรือช้ินงาน ท่ีมีมูลค่าสูง 
และใชเ้วลาในการส่งมอบงาน 

    

 - มูลค่างานท่ียงัไม่ส่งมอบ ณ วนัหลงัสุดท่ีเป็นไปได้     

 - หากเป็นโครงการท่ีมีมูลค่าตั้งแต่ 10% ของรายไดร้วม ให้ระบุ
เป็นรายช้ินท่ีคาดว่าจะส่งมอบในแต่ละช่วงเวลา 

    

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั      
1.3.1 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั      

 - นโยบายการแบ่งการด าเนินงานของบริษทัในกลุ่ม     
 แผนภาพโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั   ตรวจสอบว่าโครงสร้างการถือหุ้นอาจก่อให้เกิด conflict 

of interest หรือไม่ ซ่ึงไดแ้ก่ 
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ข้อที่ หัวข้อ/รำยละเอียด เปิดเผย?  ประเด็นที่ควรระวัง เปิดเผย? 
- สัดส่วนการถือหุ้น และสัดส่วนของสิทธิออกเสียง (ถา้แตกต่าง
จากสัดส่วนการถือหุ้น) 
- ช่ือและสัดส่วนการถือหุ้นของผูร่้วมทุน 

- กลุ่มผูถ้ือหุ้นหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งท าธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบั 
ธุรกิจหลกัของบริษทั  
- มีการถือหุ้นไขวร้ะหว่างกนัหรือไม่  
- มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ถือหุ้นในบริษทัยอ่ยหรือ 
บริษทัร่วม >10% หรือไม่  
หากมีโครงสร้างลกัษณะดงักล่าว ขอให้ตรวจสอบว่า  
ตอ้งปรับโครงสร้างฯ ให้ไม่มี conflict of interest หรือไม่   

  ขนาดของบริษทัท่ีประกอบธุรกิจหลกั และขนาดของบริษทัอ่ืน 
ท่ีเปรียบเทียบกบัขนาดของบริษทั และตรวจสอบว่าเป็นไปตาม
เกณฑห์รือไม่ 

     

 - มาตรการและแนวทางการแกไ้ข หากไม่เป็นไปตามเกณฑ์     
 - ช่ือ ท่ีตั้ง สนญ. ประเภทธุรกิจ โทรศพัท ์โทรสาร จ านวนและ

ชนิดของหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของนิติบุคคลท่ีบริษทั 
ถือหุ้นตั้งแต่ 10% ขึ้นไป 

    

1.3.2 บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ถือหุ้นในบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วม
รวมกนัเกินกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงของ
บริษทัดงักล่าว ให้อธิบายเหตุผลประกอบ 

    

1.3.3 ความสัมพนัธ์กบักลุ่มธุรกิจของผูถ้ือหุ้นใหญ่     
 - โครงสร้างหรือสถานภาพของบริษทั/กลุ่มบริษทั ในกรณีท่ีเป็น

ส่วนหน่ึงของกลุ่มธุรกิจของผูถ้ือหุ้นใหญ่  
  ไม่ตอ้งเปิดเผยหัวขอ้น้ี หากธุรกิจหลกัของบริษทั มิไดม้ี

ความสัมพนัธ์หรือเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจอ่ืนของ 
ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่อยา่งมีนยัส าคญั หรือมีความสัมพนัธ์กนั
แต่เพียงคร้ังคราวเฉพาะธุรกรรม 

 

 - อธิบายเหตุผลและโอกาสหรือความจ าเป็นท่ีตอ้งมีการพ่ึงพิง
หรือสนบัสนุนระหว่างกนั รวมทั้งความส าคญัเชิงกลยทุธ์ 
(positioning) ของบริษทั/กลุ่มบริษทัต่อกลุ่มธุรกิจของ 
ผูถ้ือหุ้นใหญ ่

    

 - กลไกการรักษาสิทธิของผูถ้ือหุ้น กรณีท่ีโครงสร้างธุรกิจของ
บริษทั/บริษทัในกลุ่มมีการแข่งขนักนัอยา่งมีนัยส าคญั  

  ตรวจสอบว่าโครงสร้างการถือหุ้นอาจก่อให้เกิด conflict 
of interest หรือไม่ หากมี ตอ้งระบุมาตรการป้องกนั 
conflict of interest หรือด าเนินการปรับโครงสร้าง 

 

1.3.4 ผูถ้ือหุ้น     

(1) รายช่ือผูถ้ือหุ้นใหญ่     

(ก) กลุ่มผูถ้ือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก จ านวนและสัดส่วน 
การถือหุ้น โดยนบัรวมการถือหุ้นของผูท่ี้เก่ียวขอ้งและผูท่ี้อยู่
ภายใตผู้ม้ีอ านาจควบคุมเดียวกนัเป็นกลุ่มเดียวกนั 

  - กรณีผูถ้ือหุ้นใหญ่เป็นนิติบุคคลท่ีไม่แสดงถึงบุคคล 
ท่ีเป็นผูถ้ือหุ้นท่ีแทจ้ริง holding company หรือ nominee 
account  ไดเ้ปิดเผยรายช่ือบุคคลท่ีเป็นผูถ้ือหุ้นท่ีแทจ้ริง 
แลว้หรือไม่ 

 

(ข)  กลุ่มผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ท่ีโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อ 
การก าหนดนโยบาย การจดัการ หรือการด าเนินงานของบริษทั 
อยา่งมีนยัส าคญั 

  - รายช่ือผูถ้ือหุ้นมาจากการปิดทะเบียนล่าสุดหรือไม่  
(ไม่ควรปรากฏรายช่ือศูนยรั์บฝาก (TSD) เป็นผูถ้ือหุ้น) 
- เฉพาะขอ้ตกลงท่ีบริษทัเป็นผูร่้วมลงนาม 

 

 - ช่ือบุคคลหรือกลุ่มบุคคลหลกัท่ีเป็นผูถ้ือหุ้นท่ีแทจ้ริง (ultimate 
shareholder) และธุรกิจหลกัของบุคคลดงักล่าว ส าหรับกรณี
รายช่ือกลุ่มผูถ้ือหุ้นไม่แสดงถึงบุคคลท่ีเป็นผูถ้ือหุ้นท่ีแทจ้ริง 
เช่น holding company หรือ nominee account 
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ข้อที่ หัวข้อ/รำยละเอียด เปิดเผย?  ประเด็นที่ควรระวัง เปิดเผย? 
(2) หากเป็น holding company ให้แสดงรายช่ือผูถ้ือหุ้นของ 

บริษทัยอ่ยท่ีประกอบธุรกิจหลกัดว้ย 
   

(3) ขอ้ตกลงระหว่างผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ (shareholders’ agreement)  
ในเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลกัทรัพย ์หรือ
การบริหารงานของบริษทั และอธิบายสาระส าคญัท่ีมีผลต่อ 
การด าเนินงาน 

   

1.4 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแลว้     

1.4.1 - ทุนจดทะเบียน/ทุนช าระแลว้/จ านวนหุ้น     

 - ช่ือตลาดหลกัทรัพยท่ี์จดทะเบียน     

1.4.2 หุ้นประเภทอ่ืนท่ีมีสิทธิหรือเง่ือนไขแตกต่างจากหุ้นสามญั เช่น 
หุ้นบุริมสิทธิ ให้อธิบายจ านวน มูลค่า และสิทธิหรือเง่ือนไขท่ี
แตกต่างจากหุ้นสามญั 

    

1.4.3 ในกรณีท่ีมีหุ้นหรือหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพของบริษทัเป็น
หลกัทรัพยอ์า้งอิงในการออกหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 
เพื่อผูล้งทุนซ่ึงเป็นคนต่างดา้ว (Thai Trust Fund) และ 
ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพยอ์า้งอิงไทย 
(NVDR) ให้ระบุจ านวนหุ้นและจ านวนหุ้นรองรับหลกัทรัพย์
แปลงสภาพท่ีเป็นหลกัทรัพยอ์า้งอิงดงักล่าว พร้อมทั้งอธิบายถึง
ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผูถ้ือหุ้นอนัเน่ืองมาจาก
การท่ีกองทุนรวมหรือผูอ้อก NVDR ไม่ใชสิ้ทธิออกเสียง 
ในการประชุมผูถ้ือหุ้น   

    

1.5 การออกหลกัทรัพยอ่ื์น     

1.5.1 กรณีมีหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพ      

 - อธิบายลกัษณะส าคญั ประเภท อาย ุอตัราและราคาแปลงสภาพ 
จ านวนและมูลค่าท่ีเสนอขาย จ านวนและมูลค่าท่ียงัไม่ไถ่ถอน 
วนัครบก าหนดไถ่ถอน หลกัประกนั และเง่ือนไขท่ีส าคญั (เช่น 
put-call option เป็นตน้) และ Rating 

    

1.5.2 กรณีมีตราสารหน้ี     

 ให้อธิบายลกัษณะส าคญั ประเภท จ านวน มูลค่าท่ียงัไม่ไถ่ถอน 
วนัครบก าหนดไถ่ถอน หลกัประกนั และเง่ือนไขท่ีส าคญั (เช่น 
put-call option เป็นตน้) เง่ือนไขการกูย้ืม และ Rating 

    

1.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล     

 - นโยบายของบริษทั     

 - นโยบายของบริษทัย่อย     

2 การบริหารจดัการความเส่ียง     

2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเส่ียง     

2.2 ปัจจยัความเส่ียงต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทั     

2.2.1 ความเส่ียงต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัหรือกลุ่มบริษทั       

2.2.2 ความเส่ียงต่อการลงทุนของผูถ้ือหลกัทรัพย ์      

2.2.3 ความเส่ียงต่อการลงทุนในหลกัทรัพยต์่างประเทศ       

3 การขบัเคลื่อนธุรกิจเพ่ือความยัง่ยืน     

3.1 นโยบายและเป้าหมายการจดัการดา้นความยัง่ยืน     
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ข้อที่ หัวข้อ/รำยละเอียด เปิดเผย?  ประเด็นที่ควรระวัง เปิดเผย? 
 - นโยบายการจดัการดา้นความยัง่ยืนระดบัองคก์ร   บริษทัสามารถอธิบายเฉพาะภาพรวมและแนวปฏิบติั

เก่ียวกบัการจดัการดา้นความยัง่ยืนท่ีส าคญั โดยเปิดเผย
นโยบายและแนวปฏิบติัทั้งฉบบับนเวบ็ไซตข์องบริษทั 

 

 - เป้าหมายการจดัการดา้นความยัง่ยืนระดบัองคก์ร (ถา้มี)     

 - ระบุสาระส าคญั กรณีท่ีบริษทัทบทวนนโยบายและ/หรือ
เป้าหมายการจดัการดา้นความยัง่ยืนในรอบปีท่ีผา่นมา  

    

3.2 การจดัการผลกระทบต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียในห่วงโซ่คุณค่าของ
ธุรกิจ (value chain) 

    

3.2.1 ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ     
 - ลกัษณะห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ (Value Chain) ท่ีแสดงถึง

ความสัมพนัธ์ของผูม้ีส่วนไดเ้สียท่ีส าคญัในกิจกรรม 
ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจตั้งแต่ตน้น ้าจนถึงปลายน ้ า 

    

3.2.2 การวิเคราะห์ผูม้ีส่วนไดเ้สียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ     

 - ระบุกลุ่มผูม้ีส่วนไดเ้สียท่ีส าคญัทั้งภายในและภายนอกองคก์ร     

3.3 การจดัการดา้นความยัง่ยืนในมิติส่ิงแวดลอ้ม     

3.3.1 นโยบายและแนวปฏิบติัดา้นส่ิงแวดลอ้ม     

 - นโยบายและแนวปฏิบติัท่ีสอดคลอ้งกบักฎหมาย ระเบียบ และ
ขอ้บงัคบัดา้นส่ิงแวดลอ้มซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจของ
บริษทัและบริษทัยอ่ย 

  บริษทัสามารถอธิบายเฉพาะภาพรวม โดยเปิดเผยนโยบาย
และแนวปฏิบติัท่ีเก่ียวกบัการจดัการในมิติส่ิงแวดลอ้ม 
ทั้งฉบบับนเวบ็ไซตข์องบริษทั 

 

 - เป้าหมายการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม (ถา้มี)     

 - ระบุสาระส าคญั กรณีท่ีบริษทัทบทวนนโยบาย แนวปฏิบติั 
และ/หรือเป้าหมายการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มในรอบปีท่ี 
ผา่นมา โดยสังเขป 

    

3.3.2 ผลการด าเนินงานดา้นส่ิงแวดลอ้ม     

 ผลการด าเนินงานและผลลพัธ์ท่ีเก่ียวกบัการจดัการดา้น
ส่ิงแวดลอ้มในเฉพาะประเด็นท่ีส าคญักบักระบวนการด าเนิน
ธุรกิจ เช่น การจดัการพลงังาน น ้า ขยะ ของเสีย มลพิษ หรือ 
การจดัการเพ่ือลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

    

 ในกรณีบริษทัและบริษทัยอ่ยอาจมีประเด็นละเมิดกฎหมายหรือ
ขอ้บงัคบัดา้นส่ิงแวดลอ้มอย่างมีนยัส าคญั ให้อธิบายขอ้เท็จจริง 
ความคืบหนา้ เหตุผล ผลกระทบ และมาตรการป้องกนั 

    

3.4 การจดัการความยัง่ยืนในมิติสังคม     

3.4.1 นโยบายและแนวปฏิบติัดา้นสังคม     

 - นโยบายและแนวปฏิบติัท่ีสอดคลอ้งกบักฎหมาย ระเบียบ และ
ขอ้บงัคบัดา้นสังคม ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจของ
บริษทัและบริษทัยอ่ยรวมถึงการเคารพสิทธิมนุษยชน 

  บริษทัสามารถอธิบายเฉพาะภาพรวม โดยเปิดเผยนโยบาย
และแนวปฏิบติัท่ีเก่ียวกบัการจดัการดา้นสังคมทั้งฉบบั 
บนเวบ็ไซตข์องบริษทั 

 

 - แสดงขอ้มูลเก่ียวกบัเป้าหมายการจดัการดา้นสังคม (ถา้มี)     

 - ระบุสาระส าคญักรณีท่ีบริษทัทบทวนนโยบาย แนวปฏิบติั 
และ/หรือเป้าหมายการจดัการดา้นสังคมในรอบปีท่ีผา่นมา
โดยสังเขป 

    

3.4.2 ผลการด าเนินงานดา้นสังคม     

 - ผลการด าเนินงานและผลลพัธ์ท่ีเก่ียวกบัการจดัการดา้นสังคม 
ซ่ึงรวมถึงการเคารพสิทธิมนุษยชน การปฏิบติัต่อแรงงานอย่าง
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ข้อที่ หัวข้อ/รำยละเอียด เปิดเผย?  ประเด็นที่ควรระวัง เปิดเผย? 
เป็นธรรม การผลิตและบริการอยา่งมีความรับผิดชอบต่อลูกคา้ 
การมีส่วนร่วมพฒันาชุมชนและสังคม 

 - ในกรณีบริษทัและบริษทัยอ่ยอาจมีประเด็นละเมิดกฎหมาย
หรือขอ้บงัคบัดา้นสังคมอย่างมีนัยส าคญั ให้อธิบายขอ้เท็จจริง 
ความคืบหนา้ เหตุผล ผลกระทบ และมาตรการป้องกนั 

    

4 การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ (MD&A)     
4.1 วิเคราะห์การด าเนินงานและฐานะการเงิน      

 ( ให้จดัท าตาม checklist แบบสอบทานการเปิดเผยขอ้มูล 
MD&A ตามภาคผนวก 8) 

    

4.2 ปัจจยัหรือเหตุการณ์ท่ีอาจมีผลต่อฐานะการเงินหรือการ
ด าเนินงานอยา่งมีนยัส าคญัในอนาคต (forward looking) 

    

4.3 ขอ้มูลทางการเงินท่ีส าคญั     

 ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุป (เปรียบเทียบ 3 ปีท่ีผา่นมา)     
 - ตารางสรุปงบการเงิน/งบการเงินรวม     
 - อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั     
 - การจดัท าประมาณการ (โดยสมคัรใจ)     
 - แสดงสมมติฐานและค าอธิบายให้ชดัเจน     

5 ขอ้มูลทัว่ไปและขอ้มูลส าคญัอ่ืน     

5.1 ขอ้มูลทัว่ไป ช่ือ สถานท่ีตั้ง โทรศพัท ์โทรสารของ 
บุคคลอา้งอิงอ่ืน ๆ 

    

5.2 ขอ้มูลส าคญัอ่ืน     

5.2.1 ขอ้มูลอ่ืนท่ีอาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจของผูล้งทุนอยา่งมี
นยัส าคญั   

  -  หากไดเ้ปิดเผยขอ้มูลส าคญัอ่ืนต่อนกัวิเคราะห์ หรือ 
กลุ่มนกัลงทุนกลุ่มอ่ืน ขอให้น ามาเปิดเผยในแบบ 56-1 
ดว้ย เพ่ือให้ผูล้งทุนไดรั้บขอ้มูลทัว่ถึงกนั 

 

5.2.2 ขอ้จ ากดัของผูถื้อหุ้นในต่างประเทศ ในกรณีท่ีบริษทัมีนโยบาย 
ท่ีจะขอมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน หรือออก 
ใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุ้นเพิ่มทุนท่ีโอนสิทธิได ้(Transferable 
Subscription Right หรือ TSR) ให้แก่ผูถื้อหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น  
โดยไม่ออกและเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นท่ีจะท าให้บริษทัมีหนา้ท่ีตาม
กฎหมายต่างประเทศ 

    

5.3 ขอ้พิพาททางกฎหมาย     

 - ขอ้พิพาทท่ีบริษทัหรือบริษทัย่อยเป็นคู่ความหรือคู่กรณี เฉพาะ
คดีท่ียงัไม่ส้ินสุดและเป็นคดีท่ี 
- มีผลกระทบดา้นลบต่อสินทรัพย ์(สูงกว่า 5% ของ equity หรือ
สูงกว่า 10% ของสินทรัพยห์มุนเวียนหาก equity ติดลบ ) 
- กระทบต่อการด าเนินธุรกิจอย่างมีนยัส าคญั 
- ไม่ไดเ้ป็นคดีท่ีเกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติ 

  - เปิดเผยค่าเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นหรือผลกระทบต่อ 
การด าเนินงานของบริษทัแลว้หรือไม่ 

 

 - ศาลท่ีก าลงัพิจารณาคดี วนัเร่ิมคดี คู่ความและมูลคดี 
ความคืบหนา้ของคดี 

    

 - กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งท่ีเป็นคู่ความกบับริษทั     

5.4 ตลาดรอง     

5.5 สถาบนัการเงินท่ีติดต่อประจ า (เฉพาะกรณีตราสารหน้ี)     
ส่วนที่ 2 กำรก ำกับดูแลกิจกำร     
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ข้อที่ หัวข้อ/รำยละเอียด เปิดเผย?  ประเด็นที่ควรระวัง เปิดเผย? 
6 นโยบายการก ากบัดูแลกิจการ     

6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบติัการก ากบัดูแลกิจการ      

6.1.1 นโยบายและแนวปฏิบติัท่ีเก่ียวกบัคณะกรรมการ     

6.1.2 นโยบายและแนวปฏิบติัท่ีเก่ียวกบัผูถ้ือหุ้นและผูม้ีส่วนไดเ้สีย     

6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ (ถา้มี)     

6.3 การเปลี่ยนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญัของนโยบาย  
แนวปฏิบติั และระบบการก ากบัดูแลกิจการในรอบปีท่ีผ่านมา 

    

6.3.1 การเปลี่ยนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญัเก่ียวกบัการทบทวน
นโยบาย แนวปฏิบติั และระบบการก ากบัดูแลกิจการ หรือ 
กฎบตัรคณะกรรมการในรอบปีท่ีผา่นมา 

    

6.3.2 การปฏิบติัในเร่ืองอ่ืน ๆ ตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี     

7 โครงสร้างการก ากบัดูแลกิจการ และขอ้มูลส าคญัเก่ียวกบั
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดยอ่ย  ผูบ้ริหาร พนกังานและ
อ่ืน ๆ 

    

   

   

7.1 โครงสร้างการก ากบัดูแลกิจการ     

7.2 ขอ้มูลเก่ียวกบัคณะกรรมการ     

7.2.1 องคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษทั     

7.2.2 ขอ้มูลคณะกรรมการและผูม้ีอ านาจควบคุมบริษทัรายบุคคล     

 - รายช่ือและต าแหน่งของกรรมการ และผูม้ีอ านาจควบคุม  
(ถา้มี) 

  - กรณีแต่งตั้งท่ีปรึกษาเพ่ือให้ความเห็นแก่ board หรือ 
ผูบ้ริหาร รวมถึงเขา้ร่วมประชุม board  ขอให้ตรวจสอบ 
ขอบเขตอ านาจของท่ีปรึกษาดงักล่าวว่าเขา้ข่ายเป็น 
ผูม้ีอ านาจควบคุมหรือบริหารงานในบริษทัหรือไม่ ถา้มี 
ขอให้เปิดเผยรายช่ือท่ีปรึกษาและขอบเขตอ านาจ 
ให้ชดัเจน 
- เปิดเผยรายช่ือผูม้ีอ านาจลงนามแทนบริษทั และวิธีการ
ลงนาม เช่น ลงนาม 2 ท่าน เป็นตน้ 

 

 - ระบุกรรมการท่ีเป็น ID หรือ AC หรือกรรมการชุดอ่ืน (ถา้มี)   - คุณสมบติัของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
เป็นไปตามท่ีประกาศท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดหรือไม่ 

 

 - กรณีเป็น holding company ไดร้ะบุขอ้มูลกรรมการและ 
ผูม้ีอ านาจควบคุมของบริษทัย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลกั 
- รายช่ือกรรมการและผูม้ีอ านาจควบคุม 

    

 - เอกสารแนบขอ้มูลเก่ียวกบัประวติัของกรรมการและผูม้ีอ านาจ
ควบคุมของบริษทัและบริษทัยอ่ยทีประกอบธูรกิจหลกั (กรณี
เป็น holding company) 

    

7.2.3 บทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการ     

7.3 ขอ้มูลเก่ียวกบัคณะกรรมการชุดยอ่ย     

7.3.1 โครงสร้างกรรมการบริษทั (มีคณะกรรมการชุดยอ่ยทั้งหมด 
ก่ีชุด/อะไรบา้ง) 

    

 - ขอบเขตอ านาจหนา้ท่ี/รายช่ือของกรรมการแต่ละชุด     

7.3.2 รายช่ือของคณะกรรมการชุดยอ่ยแต่ละชุด     

 - รายช่ือกรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู้และประสบการณ์ 
ในการสอบทานงบการเงินและประสบการณ์ในการสอบทาน 
งบการเงินของกรรมการรายดงักล่าว 
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ข้อที่ หัวข้อ/รำยละเอียด เปิดเผย?  ประเด็นที่ควรระวัง เปิดเผย? 
7.4 ขอ้มูลเก่ียวกบัผูบ้ริหาร     

7.4.1 รายช่ือและต าแหน่งของผูบ้ริหาร     

 - รายช่ือและต าแหน่งของผูบ้ริหาร    - หากจ านวนผูบ้ริหารท่ีเปิดเผยมากกว่านิยามท่ีประกาศ 
ก าหนด (4 ล าดบันบัต่อจาก MD) ขอให้ระบุว่าผูบ้ริหาร 
รายใดบา้งเป็นผูบ้ริหารภายใตนิ้ยามดงักล่าว 
- หากในระหว่างปีหรือภายหลงัวนัท่ีในงบการเงิน  
มีการเปลี่ยนแปลงผูบ้ริหาร ควรเปิดเผยขอ้มูลเพ่ิม 

 

 - organization chart    - รายช่ือและต าแหน่งผูบ้ริหารสอดคลอ้งกบั organization 
chart หรือไม่ 

 

 - กรณีเป็น holding company ไดร้ะบุขอ้มูลผูบ้ริหารของ 
บริษทัยอ่ยท่ีประกอบธุรกิจหลกั 
- รายช่ือและต าแหน่งของผูบ้ริหาร  
- organization chart 

    

 - เอกสารแนบขอ้มูลเก่ียวกบัประวติัของผูบ้ริหารของบริษทัและ
บริษทัยอ่ยท่ีประกอบธุรกิจหลกั (กรณีเป็น holding company) 

    

7.4.2 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน กรรมการบริหารและผูบ้ริหาร     

7.4.3 จ านวนค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผูบ้ริหาร     

 - ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน     

 - ค่าตอบแทนรวมและจ านวนรายของกรรมการบริหารและ 
ผูบ้ริหารทุกคน (ผูบ้ริหาร 4 รายแรกนบัจาก M.D) 

  - จ านวนผูบ้ริหารท่ีเปิดเผยค่าตอบแทนเป็นไปตามนิยาม 
ท่ีประกาศก าหนดหรือไม่ และมีสอดคลอ้งกบัจ านวน
ผูบ้ริหารท่ีเปิดเผยตาม organization chart และรายช่ือ
ผูบ้ริหารหรือไม่ 

 

 - ลกัษณะค่าตอบแทนของกรรมการบริหารและผูบ้ริหาร     

 - หากค่าตอบแทนไม่สะทอ้นค่าตอบแทนท่ีแทจ้ริง (เช่น แต่งตั้ง
ผูบ้ริหารใหม่จ านวนมากในปีปัจจุบนั) ให้ประมาณค่าตอบแทน
ส าหรับปีปัจจุบนัดว้ย 

    

 - กรณี holding company ให้แสดงค่าตอบแทนและจ านวนราย
ของกรรมการและผูบ้ริหารทุกคนของบริษทัยอ่ยท่ีเป็น 
ธุรกิจหลกั 

    

 - ค่าตอบแทนอ่ืน (ถา้มี) (เช่น ESOP EJIP หรือกองทุนส ารอง 
เลี้ยงชีพ)  

    

7.5 ขอ้มูลเก่ียวกบัพนกังาน     

 - จ านวนพนกังานทั้งหมด     

 - จ านวนพนกังานในแต่ละสายงานหลกั     

 - เหตุผล/นโยบาย กรณีมีการเปลี่ยนแปลงจ านวนพนกังาน 
อยา่งมีนยัส าคญั หรือมีขอ้พิพาททางดา้นแรงงาน (3 ปี 
ท่ีผา่นมา) 

    

 - ผลตอบแทนรวมและลกัษณะผลตอบแทนท่ีให้กบัพนกังาน     

 - กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ     

7.6 ขอ้มูลส าคญัอ่ืน ๆ     

7.6.1 ระบุรายช่ือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายให้รับผิดชอบต่อไปน้ี     

 - เลขานุการบริษทั   - หากในระหว่างปีหรือภายหลงัวนัท่ีในงบการเงิน มีการ 
เปลี่ยนแปลงเลขานุการบริษทั ควรเปิดเผยขอ้มูลเพ่ิม 
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 - เอกสารแนบขอ้มูลเก่ียวกบัประวติัของเลขานุการบริษทั   - ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลเลขานุการบริษทั เช่น หนา้ท่ี  

ความรับผิดชอบ ขอ้มูลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง และประวติั 
การอบรมท่ีเก่ียวขอ้ง ในเอกสารแนบแลว้หรือไม่ 

 

 - ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแล
การท าบญัชี 

  - ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลในเอกสารแนบแลว้หรือไม่  

 - ผูด้  ารงต าแหน่งหวัหน้างานตรวจสอบภายในของบริษทั      
 - ผูด้  ารงต าแหน่งหวัหน้างานก ากบัดูแลการปฏิบติังานของ

บริษทั (compliance) (ถา้มี) 
    

 - หากบริษทัใชบ้ริการหน่วยงานภายนอก (outsource)  
- ระบช่ืุอบริษทัหรือช่ือนิติบุคคลท่ี outsource 

    

 - ช่ือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากกิจการท่ีสังกดั     
 - แนบประวติัผูด้  ารงต าแหน่งหวัหนา้งานตรวจสอบภายในและ

ผูด้ ารงต าแหน่งหวัหนา้งานก ากบัดูแลการปฏิบติังานของบริษทั 
(ถา้มี) 

  - เปิดเผยประวติัเก่ียวกบัการศึกษา ประสบการณ์ และการ
อบรม และหนา้ท่ีความรับผิดชอบ (ส าหรับหวัหนา้งาน
ก ากบัดูแลการปฏิบติังาน) 

 

7.6.2 รายช่ือหวัหนา้งานนกัลงทุนสัมพนัธ์      

 - ขอ้มูลเพื่อการติดต่อ (ถา้มี)     

7.6.3 ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี     

 - ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (audit fee)     

 - ค่าบริการอ่ืนท่ีนอกเหนือจากงานสอบบญัชี (non-audit fee)   - แยกประเภทการให้บริการระหว่างค่าตอบแทนท่ีจ่ายแลว้ 
และค่าตอบแทนท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตแลว้หรือไม่ 

 

 - ประเภทและขอบเขตงานบริการอ่ืนท่ีนอกเหนือจากงานสอบ
บญัชี (non-audit service) 

    

7.6.4 ในกรณีท่ีเป็นบริษทัต่างประเทศ หรือบริษทัไทยท่ีเป็น holding 
company ให้ระบุรายช่ือตวัแทนและขอ้มูลในการติดต่อเพื่อ
ประสานงานในประเทศไทย 

    

8 รายงานผลการด าเนินงานส าคญัดา้นการก ากบัดูแลกิจการ     
8.1 สรุปผลการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการในรอบปีท่ีผา่นมา     
8.1.1 การสรรหา พฒันา และประเมินผลการปฏิบติัหนา้ท่ีของ

คณะกรรมการ 
    

(1) - หลกัเกณฑก์ารคดัเลือกกรรมการอิสระ(คุณสมบติั/
กระบวนการสรรหา) 

    

 - หากกรรมการอิสระมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจหรือให้บริการ
ทางวิชาชีพ หรือบุคคลท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ 
ในระหว่างปีมีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจหรือ 
การให้บริการทางวิชาชีพ ในมูลค่าเกินกว่าหลกัเกณฑก์ าหนด  
ให้เปิดเผย 

    

 - ลกัษณะความสัมพนัธ์ทางธุรกิจและการให้บริการ 
ทางวิชาชีพ 

    

 - เหตุผลและความจ าเป็นท่ียงัคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดงักล่าว 
เป็นกรรมการอิสระ 

    

 - ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั (เหตุใดจึงไม่มีผลกระทบ
ต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีและการให้ความเห็นท่ีเป็นอิสระ) 
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(2) การสรรหากรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงสุด     

 - วิธีการคดัเลือกกรมการ     
 - จ านวนกรรมการท่ีมาจากผูถ้ือหุ้นรายใหญ่แต่ละกลุ่ม (ถา้มี)     
 - สิทธิของผูล้งทุนรายยอ่ยในการแต่งตั้งกรรมการ     
 - วิธีการคดัเลือกผูบ้ริหารระดบัสูงสุด     

8.1.2 การเขา้ร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ
รายบุคคล 

    

 - จ านวนคร้ังของการประชุม และจ านวนคร้ังท่ีกรรมการแต่ละ 
รายเขา้ร่วมประชุมในปีท่ีผา่นมา 

  - หากในระหว่างปีหรือภายหลงัวนัท่ีในงบการเงิน มีการ 
เปลี่ยนแปลงกรรมการ ควรเปิดเผยขอ้มูลเพ่ิม 

 

 ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน     
 - ค่าตอบแทนของกรรมการบริษทัแต่ละรายในปีท่ีผา่นมา 

(เฉพาะค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ) 
  - เปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลหรือไม่  

 - ลกัษณะค่าตอบแทนของกรรมการบริษทั   - เปิดเผยลกัษณะค่าตอบแทนของกรรมการแลว้หรือไม่  
 - กรณีกรรมการอิสระของบริษทัเป็นกรรมการอิสระของบริษทั

ใหญ่ บริษทัยอ่ย หรือบริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั ให้แสดง
ค่าตอบแทนรวมท่ีกรรมการอิสระแต่ละรายไดรั้บ 

    

 ค่าตอบแทนอ่ืน     
 - กรณีเป็น holding company ให้เปิดเผยรายละเอียดเก่ียวกบั

ค่าตอบแทนของกรรมการของบริษทัย่อยท่ีเป็นบริษทั 
ท่ีประกอบธุรกิจหลกัในปีท่ีผา่นมาตามแนวทางขา้งตน้ 

    

8.1.3 การก ากบัดูแลบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม     

(1) - กลไกในการก ากบัดูแลการจดัการและรับผิดชอบการ
ด าเนินงานในบริษทัย่อยและบริษทัร่วมท่ีอนุมติัโดย
คณะกรรมการ  

    

 - การส่งตวัแทนของบริษทัไปเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร  
ตามสัดส่วนการถือหุ้น  

  - การส่งตวัแทนเขา้ไปเป็นกรรมการในบริษทัยอ่ยหรือ
บริษทัร่วมอยา่งนอ้ยเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นและ
ไดรั้บมติจากท่ีประชุมคณะกรรมการ 

 

 - ระเบียบปฏิบติัหรือขอ้ก าหนดของบริษทัในการส่งตวัแทนเป็น
กรรมการหรือผูบ้ริหารจะตอ้งไดรั้บมติเห็นชอบจาก 
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 

   

 - ขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการและ
ผูบ้ริหารท่ีเป็นตวัแทนของบริษทัในการก าหนดนโยบาย 
ท่ีส าคญั 

- มีขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบติัในการออกเสียงในวาระส าคญั 
ต่าง ๆ ของบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วม อยา่งไร 
- ขั้นตอนหรือวิธีปฏิบติัไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริษทั 

    

 - กลไกก ากบัดูแลบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วมในเร่ือง ดงัต่อไปน้ี     

 - การเปิดเผยขอ้มูลฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน     

 - การท ารายการกบับุคคลท่ีเก่ียวโยง     

 - การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์     

 - การท ารายการอ่ืนท่ีส าคญั     

 - ระบบการควบคุมภายในของบริษทัย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลกั  
มีความเหมาะสมและรัดกุมเพียงพอใน  
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 - กลไกอ่ืนในการก ากบัดูแลอ่ืน เช่น การเพ่ิม-ลดทุน การเลิก 

บริษทัยอ่ย 
    

 - กรณี holding company ระบุดว้ยว่า กลไกในการก ากบัดูแล
บริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วมเป็นไปตาม (1) ทุกขอ้ 

    

(2) เปิดเผยขอ้ตกลงระหว่างบริษทักบัผูถ้ือหุ้นอ่ืนในการบริหาร
จดัการบริษทัย่อยและบริษทัร่วม (shareholders’ agreement)  
(ถา้มี)   

  เปิดเผยเฉพาะบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมท่ีมีนยัส าคญัต่อ
การด าเนินงานของกลุ่มบริษทัและเป็นขอ้ตกลงท่ีมีผล
อยา่งมีสาระส าคญัต่อการบริหารงาน หรือมีอ านาจควบคุม 
หรือการแบ่งผลตอบแทนนอกเหนือจากผลตอบแทนตาม
สัดส่วนการถือหุ้นปกติ 

 

8.1.4 การติดตามให้มีการปฏิบติัตามนโยบายและแนวปฏิบติัในการ
ก ากบัดูแลกิจการ   

    

(1) การป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์     
(2) การใชข้อ้มูลภายในเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์     

 - นโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผูบ้ริหารในเร่ือง 
 - การน าขอ้มูลภายในไปใชเ้พื่อประโยชน์ส่วนตน 
 - การซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นช่วง 1 เดือนก่อนท่ีงบการเงินจะ
เผยแพร่ต่อสาธารณชน 

    

(3) การต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชนั     
 นโยบายการป้องกนัการมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการคอร์รัปชนั     
 - มติและนโยบายของคณะกรรมการในเร่ืองการด าเนินธุรกิจ 

ท่ีจะไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการคอร์รัปชนั และขอบเขตการ
ด าเนินการ 

    

 - หากคณะกรรมการยงัไม่มีมติและนโยบายในเร่ืองดงักล่าว   
ไดเ้ปิดเผยมติคณะกรรมการถึงการรับทราบหนา้ท่ีดูแลให้บริษทั
ปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมาย   

    

 - คณะกรรมการมีการทบทวน ความเหมาะสมของนโยบาย 
อยา่งนอ้ยทุกปี 

    

 - การประกาศเจตนารมณ์เขา้ร่วมกบัองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น การ
เขา้ร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อตา้นทุจริต ทุจริต (Thai Private Sector Collective Action 
Against Corruption: “CAC”) หรือคณะกรรมการบริษทัมี
เจตนารมณ์ท่ีจะด าเนินการเพ่ือต่อตา้นการคอร์รัปชนัในสังคม  

    

 การด าเนินการ     
 - ให้ระบุเร่ืองท่ีไดด้ าเนินการไปแลว้ตามนโยบายป้องกนั 

การคอร์รัปชนั ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
(1) การประเมินความเส่ียงธุรกิจ 
(2) การก าหนดแนวปฏิบติั  
(3) การส่ือสารและผึกอบรมแก่พนกังาน 
(4) การติดตามประเมินผล 
(5) มีการสอบทานความครบถว้นเพียงพอของกระบวนการ
ทั้งหมดจากคณะกรรมการตรวจสอบหรือผูส้อบบญัชีท่ี
ส านกังานให้ความเห็นชอบ 

  - หากเขา้ร่วมโครงการต่อตา้นคอร์รัปชนัท่ีก าหนดให ้
ตอ้งมีกระบวนการในท านองเดียวกนั บริษทัสามารถ
เปิดเผยการด าเนินการ หรือ ความคืบหนา้ในการ
ด าเนินการ ดว้ยการอา้งอิงการด าเนินการตามโครงการ 
นั้นได ้

 

(4) การแจง้เบาะแส (Whistleblowing)     
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ข้อที่ หัวข้อ/รำยละเอียด เปิดเผย?  ประเด็นที่ควรระวัง เปิดเผย? 
8.2 รายงานผลการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ     
8.2.1 จ านวนคร้ังการประชุมและการเขา้ประชุม     
8.2.2 ผลการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ     
8.3 สรุปผลการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการชุดยอ่ยอ่ืนๆ     

8.3.1 จ านวนคร้ังการประชุมและการเขา้ประชุม     
8.3.2 ผลการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการชุดยอ่ย     
9 การควบคุมภายในและรายการระหว่างกนั     
9.1 การควบคุมภายใน     

 - สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบั 
 ความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายใน 
รวมถึงการบริหารจดัการความเส่ียง 

    

9.1.1 ความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายใน     
 - การจดัให้มีบุคลากรอยา่งเพียงพอ 

- การติดตามควบคุมการด าเนินงานว่าสามารถป้องกนัทรัพยสิ์น
ของบริษทัหรือบริษทัยอ่ยจากการท่ีกรรมการหรือผูบ้ริหาร
น าไปใชโ้ดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ านาจหรือไม่ 
  

  - กรณีผูส้อบบญัชีหรือผูต้รวจสอบภายในมีขอ้สังเกต
เก่ียวกบัขอ้บกพร่องของระบบควบคุมภายใน บริษทัได้
สรุปขอ้สังเกตดงักล่าวและด าเนินการปรับปรุงแกไ้ข
หรือไม่ อยา่งไร 
- ให้คณะกรรมการบริษทัใชแ้บบประเมินของส านกังาน
ประกอบการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายในของบริษทั 

 

9.1.2 มีขอ้บกพร่องเก่ียวกบัระบบควบคุมภายในในเร่ืองใดบา้ง แกไ้ข
เสร็จส้ินแลว้หรือไม่ เพราะเหตุใด 

    

9.1.3 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบกรณีต่างจากความเห็น
ของคณะกรรมการบริษทั 

    

 - ขอ้สังเกตของผูส้อบบญัชีเก่ียวกบัการควบคุมภายใน     
 - แนบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ     

9.1.4 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบว่า ไดดู้แลให้ 
ผูด้ ารงต าแหน่งหวัหนา้งานตรวจสอบภายในมี วุฒิการศึกษา 
ประสบการณ์ การอบรม ท่ีเหมาะสมเพียงพอกบัการปฏิบติั
หนา้ท่ีดงักล่าวแลว้หรือไม่ อย่างไร 

    

9.1.5 - แนวปฏิบติัเก่ียวกบัการแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกยา้ย 
ผูด้ ารงต าแหน่งหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน ตอ้งไดรั้บอนุมติั
จากคณะกรรมการตรวจสอบหรือไม่   
- ถา้ไม่ใช่ มีแนวปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งของบริษทัในกรณีดงักล่าว
อยา่งไร  

    

9.2 รายการระหว่างกนั (ถา้มี)     
 - อธิบายลกัษณะรายการท่ีผ่านมา และนโยบายในการท ารายการ     

9.2.1 ขอ้มูลรายการระหว่างกนักบับุคคลท่ีมอีาจความขดัแยง้     

 - ช่ือกลุม่บุคคลท่ีมคีวามขดัแยง้   - ระบุรายช่ือบุคคลท่ีท ารายการในแต่ละรายการหรือไม่  

 - ลกัษณะความสัมพนัธ์   - เปิดเผยลกัษณะความสัมพนัธ์ชดัเจนหรือไม่ เช่น เป็น 
ญาติของใคร เก่ียวขอ้งกนัอยา่งไร  ถือหุ้นในบริษทัและ
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งสัดส่วนเท่าใด เป็นกรรมการในบริษทั
หรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งหรือไม่ เป็นตน้ 
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ข้อที่ หัวข้อ/รำยละเอียด เปิดเผย?  ประเด็นที่ควรระวัง เปิดเผย? 
 - ขอ้มูลรายการระหว่างกนั เช่น ลกัษณะ ปริมาณ เง่ือนไข มูลค่า  - รายการท่ีท าและยอดคงคา้งท่ีเปิดเผยสอดคลอ้งกบั 

ขอ้มูลท่ีเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินหรือไม่ 
 

 

 - ราคาประเมิน / อตัราค่าเช่า ท่ีประเมินโดยบุคคลท่ี 3 หรือ 
แสดงไดว่้าเป็นราคาท่ีเป็นธรรม 

  
 

- นโยบายราคาสะทอ้นให้เห็นว่าเป็นราคาตลาด หรือเป็น
ราคาท่ี fair กบัผูถ้ือหุ้นทุกราย หรือไม่ 

 

   - กรณีการให้กูย้ืมหรือกูย้ืมเงิน เปิดเผย movement หรือไม่  

 9.2.2 ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกนั   - กรณีท่ีอา้งอิงขอ้มูลจากหมายเหตุประกอบงบการเงิน  
ขอให้ตรวจสอบขอ้มูลท่ีเปิดเผยในหมายเหตุฯ ว่าชดัเจน
ครบถว้น ตามท่ีก าหนดในแบบ 56-1 แลว้หรือไม่ เช่น 
ลกัษณะความสัมพนัธ์ หรือนโยบายราคาว่าเป็นไปตาม 
ราคาตลาดหรือไม่  หรือรายการท่ีท า(เป็นรายไดห้รือ 
ค่าใชจ่้ายประเภทใด) เป็นตน้  หากยงัไม่ชดัเจน  
ให้เปิดเผยเพ่ิมเติมในแบบ 56-1  

 

 - เป็นประโยชน์สูงสุดของบริษทัหรือไม่ อยา่งไร    

 - ความเห็นของกรรมการอิสระท่ีแตกต่างจากมติคณะกรรมการ 
(ถา้มี) 

  
 

  

9.2.3 นโยบายหรือแนวโนม้การท ารายการระหว่างกนัในอนาคต และ
การปฏิบติัตามขอ้ผูกพนัท่ีบริษทัให้ไวใ้นหนงัสือช้ีชวน 

    

 

9.2.4 เหตุผลท่ีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ถือหุ้นในบริษทัยอ่ย  
บริษทัร่วม เกินกว่า 10% แทนการถือหุน้ของบริษทัโดยตรง 
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  ภำคผนวก 2 
 

ข้อแนะน ำกำรเปิดเผยข้อมูลธุรกิจเหมืองแร่ 
 

เน่ืองจากธุรกิจเหมืองแร่เป็นธุรกิจท่ีมีลกัษณะเฉพาะ ซ่ึงตอ้งไดรั้บอนุญาตจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง   
มีค าศพัทเ์ฉพาะเก่ียวกบัธุรกิจการท าเหมืองแร่ และค าศพัทท์างเทคนิคท่ีเก่ียวขอ้งกบัธรณีวิทยา  รวมทั้งตอ้งอาศยั
การประมาณการปริมาณส ารองแร่โดยผูเ้ช่ียวชาญ เพื่อประกอบการตดัสินใจด าเนินการเหมืองในเชิงพาณิชย ์  
ดงันั้น เพื่อใหผู้ล้งทุนไดรั้บขอ้มูลเพียงพอต่อการตดัสินใจ  บริษทัท่ีท าธุรกิจเหมืองแร่จึงควรอธิบายขอ้มูล 
อยา่งนอ้ยในเร่ืองดงัต่อไปน้ี ดว้ย 

1.  ขอ้มูลเก่ียวกบัประทานบตัร และสิทธ์ิในการประกอบธุรกิจเหมืองแร่ 
  1.1  อธิบายความหมายของประทานบตัร อาชญาบตัรพิเศษ   
 1.2  แสดงรายละเอียดเก่ียวกบัสัมปทาน/ประทานบตัร เช่น วนัหมดอาย ุ เง่ือนไขท่ีตอ้งปฏิบติั 
เพื่อรักษาสิทธิ ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงแผนท่ีตั้งของเหมือง/พื้นท่ีไดรั้บประทานบตัรซ่ึงตอ้งสอดคลอ้งกนั 
  กรณีขอประทานบตัรใหม่หรือต่ออาย ุควรอธิบายขั้นตอนและเง่ือนไขท่ีตอ้งปฏิบติั ระยะเวลา
ท่ีคาดวา่จะไดรั้บประทานบตัรใหม่หรือไดรั้บต่ออาย ุ (ถา้สามารถเปิดเผยได)้ 

2.  ขอ้มูลเก่ียวกบัการด าเนินการของเหมือง  
2.1   แสดงขอ้มูลเก่ียวกบัโรงงาน เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการท าเหมือง เช่น มูลค่า  

อายกุารใชง้าน เป็นตน้ 
 2.2  กรณีท่ีมีการชะลอการด าเนินการในพื้นท่ีใด ขอใหร้ะบุสาเหตุท่ีชะลอ ระยะเวลาท่ีชะลอ  

และผลกระทบ เช่น ชะลอการขดุเหมืองทองค าเน่ืองจากราคาทองตกต ่าจนราคาขายไม่คุม้กบัตน้ทุน 
ในการด าเนินการ เป็นตน้  
 2.2 หากมีการขดุเจาะพื้นท่ีเพื่อประเมินปริมาณส ารองแร่ตามมาตรฐานต่าง ๆ เช่น  JORC   
ควรเปิดเผยความคืบหนา้ในการส ารวจหรือพฒันาท่ีชดัเจน หากมีการชะลอการด าเนินการ  ควรระบุขอ้มูล 
เช่นเดียวกบัขอ้ 2.1 ดว้ย 

3.  ขอ้มูลเก่ียวกบัธรณีวิทยาและปริมาณแร่ส ารอง 
  3.1  เปิดเผยขอ้มูลการประมาณการปริมาณแร่ส ารองท่ีตรวจสอบแลว้ (proven หรือ measured)   

และปริมาณแร่ส ารองท่ีบ่งช้ี (probable หรือ indicated)  พร้อมทั้งระบุท่ีมาของขอ้มูล เช่น วนัท่ีของรายงาน  
ผูจ้ดัท ารายงาน (ระบุความสัมพนัธ์กบับริษทั เช่น พนกังาน ผูเ้ช่ียวชาญอิสระ เป็นตน้)  

 3.2.  อธิบายความหมายของศพัทส์ าคญัทางเทคนิคท่ีเก่ียวขอ้งกบัธรณีวิทยา และค าศพัทเ์ฉพาะ 
เก่ียวกบัธุรกิจการท าเหมืองแร่ เช่น cut-off grades, strip ratio  เป็นตน้ ประกอบการท าความเขา้ใจของผูล้งทุน 



- 106 - 
 

 

ภำคผนวก 3 
 

สรุปเกณฑ์กำรพจิำรณำขนำดของบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยกำรถือหุ้นในบริษัทอ่ืน (holding company)  

 
 บริษทัท่ีประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษทัอ่ืน (“holding company”) และไม่มีการ

ประกอบธุรกิจอยา่งมีนยัส าคญัเป็นของตนเองตอ้งมีขนาดของบริษทัท่ีประกอบธุรกิจหลกั เป็นไปตาม

หลกัเกณฑข์องประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการพิจารณาขนาด

ของบริษทัในส่วนท่ีเก่ียวกบัการอนุญาตใหบ้ริษทัท่ีประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษทัอ่ืน (holding 

company) เสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ (ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์

ท่ี สจ. 20/2555 เร่ือง การพิจารณาขนาดของบริษทัในส่วนท่ีเก่ียวกบัการอนุญาตใหบ้ริษทัท่ีประกอบธุรกิจ 

โดยการถือหุน้ในบริษทัอ่ืน (holding company) เสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่) สรุปไดด้งัน้ี 
 1.  มีขนาดของบริษทัท่ีประกอบธุรกิจหลกัทุกบริษทัรวมกนั เม่ือเปรียบเทียบกบัขนาดของ 
บริษทัจดทะเบียนมีสัดส่วนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละเจ็ดสิบหา้  ทั้งน้ี เฉพาะขนาดของบริษทัยอ่ยตอ้ง มีสัดส่วน 
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละยีสิ่บหา้ของขนาดของบริษทัจดทะเบียน 
 2.  มีการลงทุนในบริษทัอ่ืนซ่ึงไม่เป็นบริษทัท่ีประกอบธุรกิจหลกั โดยขนาดของบริษทัอ่ืนดงักล่าว 
ทุกบริษทัรวมกนัมีสัดส่วนไม่เกินร้อยละยีสิ่บหา้ของขนาดของบริษทัจดทะเบียน 
 โดยมีหลกัเกณฑ์การค านวณขนาดดงักล่าวตามตารางดา้นล่างน้ี 
  
 



 

 

ตำรำงกำรพจิำรณำขนำดของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับกำรอนุญำตให้ holding company เสนอขำยหุ้นที่ออกใหม่ 
  

ข้อก ำหนด สูตรค ำนวณ  (ใชข้อ้มูลจากงบการเงินรวมของ holding company) สัดส่วน 
ขนาดบริษทัยอ่ยท่ีประกอบ
ธุรกิจหลกัตอ้ง  > 25%  
ของขนาด holding company1 

ขนาดบริษทัยอ่ยท่ีประกอบธุรกิจหลกั2  = สินทรัพยร์วมของ holding company – เงินลงทุนในบริษทัอ่ืน – เงินลงทุนในบริษทัร่วม3     
ขนาดของ holding company     สินทรัพยร์วมของ holding company 

 

>    25% 

ขนาดบริษทัท่ีประกอบ 
ธุรกิจหลกัตอ้ง  > 75%  
ของขนาด holding company 

ขนาดบริษทัท่ีประกอบธุรกิจหลกั4  =  สินทรัพยร์วมของ holding company – เงินลงทุนในบริษทัอ่ืน  
ขนาดของ holding company       สินทรัพยร์วมของ holding company 

 

>   75% 

ขนาดบริษทัอ่ืนตอ้ง  < 25% 
ของขนาด holding company  

 ขนาดกลุ่มบริษทัอ่ืน5    =            เงินลงทุนในบริษทัอ่ืน      
ขนาดของ holding company         สินทรัพยร์วมของ holding company 
 

< 25% 
 

  ทั้งน้ี กรณีท่ี holding company เห็นวา่ ตวัช้ีวดัดงักล่าวไม่เหมาะสม อาจค านวณโดยใชต้วัแปรอ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสม เช่น รายได ้หรือก าไร เป็นตน้ โดยตอ้งแสดงเหตุผล ความจ าเป็น 
 และความสมเหตุสมผลของการใชต้วัแปรอ่ืนเป็นตวัช้ีวดัดว้ย 

 
   ธุรกิจหลกั  หมายถึง  ธุรกิจท่ี holding company เปิดเผยต่อสาธารณชนว่าเป็นธุรกิจหลกั โดยอาจมีธุรกิจเดียวหรือหลายธุรกิจก็ได้ 
1  ขนาดของ holding company  หมายถึง สินทรัพยร์วมของ holding company 
2  บริษทัยอ่ยท่ีประกอบธุรกิจหลกั หมายถึง (1) บริษทัยอ่ยของ holding company และ (2)  บริษทัท่ี holding company ไม่สามารถถือหุ้นถึงสัดส่วนท่ีจะเป็นบริษทัย่อย เน่ืองจากมีขอ้จ ากดัตามกฎหมายอ่ืน หรือมีเง่ือนไขการร่วมทุนกบั
ภาครัฐ โดย holding company ถือหุ้น > 40% ของจ านวนสิทธิออกเสียง  

3  บริษทัร่วมท่ีประกอบธุรกิจหลกั หมายถึง (1)  บริษทัท่ี holding company ถือหุ้น > 25% ของจ านวนสิทธิออกเสียง และ (2) บริษทัท่ี holding company ถือหุน้ > 20% แต่ < 25% ของจ านวนสิทธิออกเสียง และ holding company แสดงไดว่้า  
มีส่วนร่วมในการตดัสินใจในเร่ืองท่ีมีนัยส าคญัของบริษทันั้นได้ไม่แตกต่างจากการเป็นผูถ้ือหุ้นในสัดส่วน > 25% ของจ านวนสิทธิออกเสียง 

4  บริษทัท่ีประกอบธุรกิจหลกั หมายถึง บริษทัยอ่ยท่ีประกอบธุรกิจหลกัและบริษทัร่วมท่ีประกอบธุรกิจหลกัตามนิยามขา้งตน้ 
5  บริษทัอ่ืน หมายถึง บริษทัท่ีไม่เป็นบริษทัท่ีประกอบธุรกิจหลกัตามนิยามขา้งตน้  
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   ภำคผนวก 4 
 

ตัวอย่ำงปัจจัยควำมเส่ียง 
 

1. ควำมเส่ียงในกำรประกอบธุรกิจ 
 

ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงนโยบายรัฐบาล ระเบียบ ขอ้บงัคบั และกฎหมายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ 
บริษทัมีการประกอบธุรกิจหลกัประเภท………………ซ่ึงในปีท่ีผา่นมามีรายได.้...............บาท หรือ 

คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ..........ความสามารถในการเติบของธุรกิจดงักล่าวจะขึ้นอยูก่บันโยบายและการบริหารงาน
ทางดา้น……………ของรัฐบาลในแต่ละสมยั  โดยการเปล่ียนแปลงนโยบายดา้น…….........รวมถึงการออก
กฎระเบียบ และขอ้บงัคบั เช่น ……………อาจจะส่งผลกระทบต่อการลงทุน และการขยายกิจการของบริษทั   
ซ่ึงจะท าใหบ้ริษทัจะมีรายไดแ้ละก าไรท่ีลดลงได ้  

ทั้งน้ี บริษทัไดด้ าเนินการบริหารจดัการความเส่ียงน้ี โดยวิเคราะห์นโยบายดา้น…………ของรัฐบาล
และผลกระทบต่อบริษทั  และมีการวางแผนรองรับการเปล่ียนแปลงดงักล่าว โดยใหค้วามร่วมมือกบัหน่วยงาน
ของรัฐ รวมทั้งการใหค้วามร่วมมือเขา้ประชุมและสัมมนาร่วมกบัหน่วยงานราชการเพื่อให้ขอ้มูลและติดตาม
ความเคล่ือนไหวอยา่งใกลชิ้ด  
 
ความเส่ียงจากการท่ีบริษทัยงัไม่มีผลประกอบการในเชิงพาณิชย ์

บริษทัเพิ่งเร่ิมจดัตั้งขึ้นเม่ือ………………..ดว้ยทุนช าระแลว้………………..ลา้นบาท บริษทัมี
แผนการท่ีจะด าเนินธุรกิจ……………..เพื่อจ าหน่ายใหก้บักลุ่มลูกคา้……….ซ่ึงโครงการดงักล่าวจะตอ้งใชเ้งิน
ลงทุนในโครงการประมาณ…….ลา้นบาท โดยมีแหล่งท่ีมาของเงินทุนจาก……….จ านวนประมาณ……ลา้น
บาท บริษทัไดมี้การศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการดงักล่าวเม่ือวนัท่ี………โดย………………..ซ่ึงจากผล
การศึกษาฯ คาดวา่บริษทัจะเร่ิมมีรายไดเ้ชิงพาณิชยไ์ดป้ระมาณ………………..มีผลตอบแทนจากการลงทุน 
ในโครงการ (IRR) ประมาณร้อยละ ………….และเวลาคืนทุนภายใน………………..ปี (รายละเอียดการ
ก าหนดสมสมติฐานในการศึกษาฯ ดงักล่าวตามหนา้.........) ทั้งน้ี เน่ืองจากปัจจุบนับริษทัยงัไม่มีการประกอบ
ธุรกิจในเชิงพาณิชย ์ดงันั้น บริษทั จึงอาจมีความไม่แน่นอนจากการประกอบธุรกิจในเร่ืองต่าง ๆ เช่น ดา้นการ
ผลิต ดา้นการตลาด ดา้นบุคลากรท่ีตอ้งอาศยัผูเ้ช่ียวชาญ เป็นตน้ ซ่ึงบริษทัจะอธิบายความเส่ียงในรายละเอียด 
ในแต่ละเร่ืองไวใ้นขอ้ถดัไป ซ่ึงหากมีเหตุการณ์หรือปัจจยัใดท่ีท าใหบ้ริษทัไม่สามารถด าเนินการตามแผนการ 
ท่ีก าหนดไวใ้นการศึกษาฯ จะท าใหบ้ริษทัไม่ไดรั้บผลตอบแทนจากการลงทุนหรือมีระยะเวลาคืนทุนตามท่ี
คาดการณ์ไวข้า้งตน้ได ้หรืออาจท าใหบ้ริษทัประสบปัญหาการผิดนดัช าระหน้ีจากสถาบนัการเงิน หรือในแง่
ร้ายแรงท่ีสุด หากมีปัจจยัเปล่ียนแปลงไปจากเดิมมากจนท าใหโ้ครงการดงักล่าวไม่คุม้ค่าต่อการลงทุน ก็อาจมี
ผลกระทบท าให้บริษทัไม่สามารถประกอบธุรกิจไดอ้ยา่งต่อเน่ืองในระยะยาวได ้ ทั้งน้ี บริษทัไดมี้การวิเคราะห์
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของปัจจยัต่างๆ ท่ีส าคญั (sensitivity analysis) ไวแ้ลว้ในหนา้......... 
เพื่อประกอบการตดัสินใจในการลงทุน 
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ความเส่ียงจากการพึ่งพิงลูกคา้รายใหญ่หรือน้อยราย 
ในปีท่ีผา่นมา บริษทัขายสินคา้ประเภท ...(เช่น ธุรกิจรับจา้งผลิต).... ใหก้บัลูกคา้รายใหญ่จ านวน......ราย  

ไดแ้ก่ ...(ระบุช่ือลูกคา้ กรณีท่ีสามารถเปิดเผยได ้หรือเป็นกรณีท่ีเปิดเผยใหแ้ก่ผูล้งทุนหรือนกัวิเคราะห์ 
หลกัทรัพยห์รือการลงทุนใหแ้ลว้) โดยบริษทัมีรายไดจ้ากการขายใหลู้กคา้ดงักล่าวเป็นสัดส่วนท่ีสูงเป็นจ านวน
............ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ......ของรายไดร้วม ในปี........ ทั้งน้ี ท่ีผา่นมาบริษทัมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบั 
ลูกคา้กลุ่มดงักล่าวหรือลูกคา้รายน้ีมาโดยตลอด/เป็นลูกคา้ของบริษทัตั้งแต่เร่ิมด าเนินธุรกิจ และบริษทัมีการท า 
สัญญาขายสินคา้กบัลูกคา้กลุ่มดงักล่าวหรือลูกคา้รายน้ี โดยมีอายสุัญญา .... ปี ซ่ึงสัญญาดงักล่าวจะหมดอาย ุ
ในปี............. อยา่งไรก็ดี เน่ืองจากธุรกิจน้ี มีผูป้ระกอบการรายใหญ่ท่ีเป็นคู่แข่งขนัโดยตรงกบับริษทัอีกหลายราย  
ดงันั้น จึงมีโอกาสท่ีลูกคา้จะไม่ต่อสัญญากบับริษทัหรือหันไปซ้ือสินคา้บางส่วนจากคู่แข่งขนั หากบริษทัตอ้ง 
สูญเสียลูกคา้ดงักล่าวไปจะมีผลต่อรายไดบ้ริษทัอยา่งมีนยัส าคญั และหากบริษทัไม่สามารถหาลูกคา้มาทดแทน 
ไดอ้าจมีผลต่อความอยูร่อดของธุรกิจบริษทัในระยะยาวมีการสั่งซ้ือสินคา้อยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ   
อยา่งไรก็ดี (ระบุมาตรการลดความเส่ียง (ถา้มี) เช่น บริษทัมีนโยบายจะลดระดบัการพึ่งพิงกลุ่มลูกคา้รายใหญ่ 
ดงักล่าว โดยกระจายการขายสินคา้ไปยงัลูกคา้กลุ่มอ่ืนมากขึ้น และเนน้การสร้างแบรนดข์องบริษทัเอง 
ใหมี้ความแขง็แกร่งมากยิง่ขึ้น)  
 
ความเส่ียงจากการพึ่งพิงผูจ้ดัจ าหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย 

บริษทัขายสินคา้ในกลุ่ม …(เช่น อุปโภคบริโภค) ....โดยส่วนใหญ่จดัจ าหน่ายผา่นผูจ้ดัจ าหน่าย 
รายใหญจ่ านวน……ราย ซ่ึงในปีท่ีผา่นมามียอดขายผา่นกลุ่มผูจ้ดัจ าหน่ายรายใหญด่งักล่าวจ านวน….ลา้นบาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ …….ของรายไดร้วมในปี…… บริษทัไดมี้การท าสัญญาขายสินคา้กบัผูจ้ดัจ าหน่ายรายใหญ่
ดงักล่าวน้ี โดยใหค้่าตอบแทนตามสัดส่วนของยอดขาย มีอายุสัญญา…..ปี และสามารถต่ออายไุดทุ้ก ๆ ……..ปี 
ในขณะเดียวกนั ผูจ้ดัจ าหน่ายรายดงักล่าวก็เป็นตวัแทนจ าหน่ายสินคา้ของบริษทัท่ีเป็นคู่แข่งดว้ย ดงันั้น รายได้
จากการขายสินคา้ของบริษทัจึงมีความไม่แน่นอน โดยขึ้นอยูก่บันโยบายการส่งเสริมการขายสินคา้ของ 
ผูจ้ดัจ าหน่ายรายน้ีเป็นส าคญั หากผูจ้ดัจ าหน่ายรายดงักล่าวบอกเลิกการเป็นผูจ้ดัจ าหน่ายให้แก่บริษทัหรือหนัไป
ส่งเสริมการขายของสินคา้คู่แข่งมากขึ้น และบริษทัยงัไม่สามารถหาผูจ้ดัจ าหน่ายรายใหม่มาทดแทนได ้ 
อาจมีผลท าใหย้อดขายของบริษทัลดลงหรือสูญเสียรายไดใ้นจ านวนเดียวกนั  นอกจากน้ี จะท าใหบ้ริษทัตอ้งมี
ภาระตน้ทุนในการเก็บสินคา้ ซ่ึงจะมีผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษทัดว้ย  ทั้งน้ี .....(ระบุมาตรการลด 
ความเส่ียง (ถา้มี) เช่น ในปีท่ีผา่นมา บริษทัไดด้ าเนินการขยายสาขาของตวัเองและจ าหน่ายสินคา้ผา่นร้านคา้ของ
ตวัเองใหม้ากขึ้นจาก....สาขา เป็น ....สาขา ซ่ึงแมจ้ะยงัไม่มากแต่ก็จะช่วยลดระดบัการพึ่งพิงผูจ้ดัจ าหน่าย 
รายใหญ่ดงักล่าวไดบ้า้ง)  
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ความเส่ียงจากพึ่งพาบุคลากรท่ีมีความช านาญเฉพาะดา้น  
โดยท่ีรายไดส่้วนใหญ่ของบริษทัประมาณร้อยละ …… มาจากการประกอบธุรกิจ………..ของบริษทั 

ซ่ึงเป็นธุรกิจท่ีบริษทัตอ้งอาศยับุคลากรท่ีมีความรู้ ความช านาญเป็นพิเศษ (หรือผูท่ี้ไดรั้บการยอมรับและมี 
ช่ือเสียงในวงการ) เป็นอยา่งมาก กล่าวคือ ปัจจุบนัธุรกิจดงักล่าวอยูใ่นความรับผิดชอบของฝ่าย……………….. 
ท่ีมี   (ระบุต าแหน่ง) จ านวน…….คน เป็นแกนหลกัในการท างาน (หรือการติดต่อลูกคา้)  และการปฏิบติังาน  
ซ่ึงท่ีผา่นมาบุคคลเหล่าน้ีสามารถสร้างรายไดใ้หก้บับริษทัมากกวา่ร้อยละ…… ของรายไดร้วม  ดงันั้น หาก
บริษทัสูญเสียบุคลากรเหล่านั้นไปไม่วา่ดว้ยเหตุใดก็ตาม บริษทัประเมินวา่จะท าให้บริษทัมีรายไดใ้นปีต่อไป 
ลดลงร้อยละ……หรือเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ…….จากปี……… (ทั้งน้ี ขึ้นอยูก่บัจ านวนบุคลากรและปริมาณงาน 
ท่ีจะสูญเสียไป ตลอดจนระยะเวลาท่ีจะตอ้งจดัหาพนกังานหรือพฒันาพนกังานขึ้นมาทดแทน)  ทั้งน้ี ปัจจุบนั 
ธุรกิจ…………ดงักล่าวประสบภาวะขาดแคลนบุคลากรผูมี้ความช านาญพิเศษในดา้นดงักล่าว  อยา่งไรก็ดี 
บริษทัมีมาตรการในการลดความเส่ียงจากการสูญเสียบุคลากรดงักล่าวคือ การจูงใจให้บุคคลเหล่านั้นท างาน 
อยูก่บับริษทัในระยะยาว โดยบริษทัส่งเสริมให้มีความกา้วหน้าในงานและมีการจ่ายค่าตอบแทน รวมทั้ง 
จดัสวสัดิการใหต้ามความเหมาะสม ...(โดยเทียบเท่า/สูงกวา่อุตสาหกรรม)... กบัพนกังานทุกคน และบริษทั 
ไดจ้ดัสรรหุน้ให้ตามโครงการขายหุน้ใหพ้นกังานตาม (ESOP) และโครงการร่วมลงทุนระหวา่งนายจา้ง 
และลูกจา้ง (EJIP) รายละเอียดในหนา้………… และในปีท่ีผา่นมาบริษทัมีพนกังานลาออกจ านวนรวม
ทั้งส้ิน…………คน หรือคิดเป็นร้อยละ……ของจ านวนพนกังานทั้งหมด 
 
ความเส่ียงจากการต่อสัญญาเช่าพื้นท่ี/สัญญาเช่าร้านคา้ 
 บริษทัประกอบธุรกิจจ าหน่ายสินคา้ .......(เช่น อุปโภคบริโภค เส้ือผา้ )....ซ่ึงตอ้งเช่าพื้นท่ี/ร้านคา้  
เพื่อจ าหน่ายสินคา้เป็นร้านคา้ของตนเอง และการมีช่องทางจ าหน่ายยิง่มากจะท าใหส้ามารถกระจายสินคา้ 
เพื่อเขา้ถึงลูกคา้ไดม้ากขึ้น ท าใหส้ามารถเพิ่มยอดขายได ้โดยในปีท่ีผา่นมา บริษทัมียอดขายผา่นช่องทาง 
การจ าหน่ายน้ีค่อนขา้งสูงจ านวน...............ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ..............ของยอดขายรวม  อยา่งไรก็ดี 
เน่ืองจากสัญญาเช่าพื้นท่ี/ร้านคา้ เกือบทั้งหมดจ านวน.............แห่ง เป็นสัญญาเช่าระยะสั้นโดยมีอายสุัญญา
ประมาณ...(1-3 ปี)..ปี หากบริษทัไม่ไดรั้บการต่ออายสุัญญาเช่า หรือมีอตัราเช่าและค่าบริการปรับตวัสูงขึ้น 
เม่ีอมีการต่ออายสุัญญา  จะท าใหร้ายไดแ้ละก าไรสุทธิลดลง  อยา่งไรก็ตาม ..(ระบุมาตรการลดความเส่ียง (ถา้มี) 
เช่น เน่ืองจากบริษทัจะไดรั้บสิทธิการต่อสัญญาก่อนจากผูใ้หเ้ช่า และท่ีผา่นมาบริษทัไดป้ฏิบติัตามสัญญาเช่า 
อยา่งเคร่งครัดและไม่เคยถูกยกเลิกสัญญาเช่า จึงท าใหเ้ช่ือวา่จะไดรั้บการต่อสัญญาเช่าต่อไปในอนาคต) 
 
ความเส่ียงจากการเกิดสินคา้ลา้สมยั 

บริษทัขายสินคา้ประเภท...................ซ่ึงเป็นสินคา้แฟชนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงความนิยมในตวัสินคา้
อยา่งรวดเร็ว โดยในปี.......บริษทัมีสินคา้คงเหลือ...........ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ..............ของสินทรัพย์
หมุนเวียน และร้อยละ.......ของสินทรัพยร์วม และมีอตัราการหมุนเวียนของสินคา้คงเหลือ..........วนั การมีสินคา้
คงเหลือจ านวนมากอาจส่งผลใหไ้ม่สามารถจ าหน่ายออกไปไดท้นัเวลา ท าใหสิ้นคา้ลา้สมยัได ้และมีตน้ทุน 
ในการบริหารจดัการท่ีสูง และตอ้งมีการตั้งค่าเผื่อสินคา้ลา้สมยัหรือดอ้ยค่าท่ีท าใหก้ าไรสุทธิและสภาพคล่อง
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ของบริษทัลดลง โดยในปี.......บริษทัมีการตั้งส ารองค่าเผื่อสินคา้ลา้สมยัหรือดอ้ยค่าจ านวน...........ลา้นบาท  
หรือคิดเป็นร้อยละ............ของก าไรสุทธิ  อยา่งไรก็ตาม ......(ระบุมาตรการลดความเส่ียง (ถา้มี) บริษทัมี 
นโยบายการบริหารจดัการเพื่อไม่ให้มีสินคา้คงคา้งนานโดยหากมีสินคา้ท่ีมีการเคล่ือนไหวชา้ บริษทัจะระบาย
สินคา้ดงักล่าวออกไปในราคาท่ีใกลเ้คียงกบัตน้ทุนการผลิต หรือเร่งจดัท ารายการส่งเสริมการขาย  นอกจากน้ี 
บริษทัอยูร่ะหวา่งศึกษาการใชร้ะบบสารสนเทศช่วยวิเคราะห์ขอ้มูลการขายสินคา้และความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภคในแต่ละช่องทางจ าหน่ายเพื่อลดปริมาณการส ารองสินคา้และระยะเวลาขายสินคา้ ...) 
 
ความเส่ียงจากการเปิดเสรีการคา้และการกา้วสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ท่ีอาจมีผลกระทบต่อ
ยอดขายและตน้ทุนการผลิต 
 บริษทัขายสินคา้หรือใหบ้ริการธุรกิจประเภท...(เช่น ผลิตภณัฑย์าง ส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่ม  
การท่องเท่ียว เป็นตน้) .ซ่ึงมียอดขายรวม........ลา้นบาท หรือหรือคิดเป็นร้อยละ...........ของรายไดร้วม ใหแ้ก่
ลูกคา้รายยอ่ยในไทยและลูกคา้ท่ีต่างประเทศ คือ. ......ท่ีจา้งบริษทัผลิตสินคา้ให ้โดยปี..........บริษทัมีสัดส่วน 
การขายใหลู้กคา้ทั้งสองกลุ่มเป็นจ านวน.......ลา้นบาท และ..........ลา้นบาท ตามล าดบั หรือสัดส่วนร้อยละ.......
และร้อยละ ........... ตามล าดบั  นอกจากน้ี บริษทัมีฐานการผลิตหลกัและใชแ้รงงานในไทย   ดงันั้น การกา้วสู่ 
การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อยา่งเตม็รูปแบบในปี ........ ซ่ึงเป็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจ 
ในระดบัภูมิภาคของประเทศในทวีปเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้หรืออาเซียน (ASEAN)  จะส่งผลใหมี้การเปิดเสรี
การเคล่ือนยา้ยทรัพยากร เงินทุน แรงงาน และการคา้ขายระหวา่งกนัในตลาดอาเซียน ซ่ึงท าให้มีสินคา้/บริการ
จากประเทศท่ีมีตน้ทุนการผลิตท่ีต ่ากวา่ เช่น ประเทศ........เขา้มาแข่งขนัในไทยมากขึ้น หรือลูกคา้ของบริษทั 
อาจท าการยา้ยฐานการผลิตไปยงัประเทศอ่ืนในอาเซียนท่ีมีตน้ทุนวตัถุดิบ หรือตน้ทุนท่ีถูกกวา่ ซ่ึงมีผลใหร้ายได้
ของบริษทัจะลดลง  
 
ความเส่ียงท่ีสินคา้มีแนวโน้มราคาลดลงอยา่งมีนยัส าคญั 

ท่ีผา่นมา ธุรกิจ…………..ซ่ึงก่อใหเ้กิดรายไดแ้ก่บริษทัประมาณร้อยละ……ของรายไดร้วม  
มีการแข่งขนัอยา่งรุนแรง โดยผลิตภณัฑข์องผูผ้ลิตแต่ละรายไม่มีความแตกต่างกนัมากนกั และในอุตสาหกรรม
โดยรวมยงัมีก าลงัการผลิตเหลืออยูม่าก  ดงันั้น ผลิตภณัฑด์งักล่าวจึงมีแนวโนม้ราคาลดลงประมาณ 
ร้อยละ…….ในปี……… และโดยท่ีธุรกิจน้ีมีอตัราก าไรไม่สูงนกั  ดงันั้น การท่ีราคามีแนวโน้มลดลงดงักล่าว  
จึงอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการท าก าไรในอนาคตของบริษทัอยา่งมีนยัส าคญั  

 
ความเส่ียงจากการพึ่งพาลูกคา้รายใหญ่รายเดียวตั้งแต่ร้อยละ 30 ของยอดขายรวม 

บริษทัมีลูกคา้รายใหญ่รายหน่ึงซ่ึงมียอดสั่งซ้ือสินคา้จากบริษทัประมาณร้อยละ 30 ของรายไดร้วม  
ซ่ึงท่ีผา่นมาบริษทัมีความสัมพนัธ์อนัดีกบับริษทัดงักล่าว  อยา่งไรก็ดี บริษทัมีคู่แข่งหลายราย  ดงันั้น หากบริษทั
สูญเสียลูกคา้รายดงักล่าวไปเน่ืองจากไปซ้ือสินคา้กบับริษทัคู่แข่งโดยหากบริษทัไม่สามารถหาลูกคา้รายอ่ืนมา
ทดแทนไดก็้จะมีผลกระทบต่อรายไดข้องบริษทัในจ านวนเดียวกนั  
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ความเส่ียงกรณีวตัถุดิบส าคญัมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 30 ของตน้ทุนรวมมีราคาผนัแปรมาก 
บริษทัด าเนินธุรกิจรับจา้งขนส่งสินคา้ซ่ึงตอ้งใชน้ ้ามนัเช้ือเพลิงเป็นตน้ทุนหลกั (คิดเป็นร้อยละ

.......................ของตน้ทุนรวม)  ทั้งน้ี ราคาน ้ามนัในปีท่ีผา่นมาไดป้รับสูงขึ้นประมาณร้อยละ ......... 
ซ่ึงท าใหบ้ริษทัไดรั้บผลกระทบจากการปรับราคาของน ้ามนัดงักล่าวเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากค่าจา้งขนส่ง 
สินคา้ท่ีบริษทัท าสัญญากบัลูกคา้ส่วนใหญ่จะเป็นค่าจา้งคงท่ีตามระยะทางหรือจ านวนการขนส่งสินคา้   
อยา่งไรก็ดี บริษทัไดเ้ร่ิมเปล่ียนแปลงสัญญาวา่จา้งโดยการใหผู้ว้า่จา้งจ่ายค่าน ้ามนัตามจริงซ่ึงบริษทัคาดวา่ 
จะทยอยเปล่ียนแปลงสัญญาให้เสร็จทั้งหมดไดภ้ายในปี.........ซ่ึงจะช่วยลดความเส่ียงจากการผนัผวนของ 
ราคาน ้ามนั 

ควำมเส่ียงเกี่ยวกับผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม  
 เน่ืองจากกระบวนการผลิตของบริษทั อาจท าใหเ้กิดมลพิษต่อชุมชนใกลโ้รงงาน บริษทัจึงไดป้้องกนั

ปัญหาท่ีเกิดขึ้น โดยจึงไดต้ั้งคณะท างานเพื่อบริหารจดัการดา้นพลงังานและส่ิงแวดลอ้ม เพื่อก าหนดแนวทาง

ด าเนินการและติดตามผลการบริหารจดัการในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอกโรงงาน 

ดว้ยแนวคิด 3R คือ การใชซ้ ้ า(Reuse) ลดการใช ้(Reduce) และกลบัมาใชใ้หม่ (Recycle) ท าใหส้ามารถลด

ปริมาณของเสียในกระบวนการผลิต ลดการท้ิงเศษวสัดุ ออกสู่ภายนอกและลดค่าใชจ่้ายในการก าจดัของเสีย  

มีการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดการใชน้ ้าและพลงังาน โดยเฉพาะการใชก้ระแสไฟฟ้า บริษทัไดเ้ร่ิม

พฒันาโครงการพลงังานแสงอาทิตย ์โดยติดตั้งหลงัคาโซล่าร์เซลลห์ลงัคาโรงงานและอาคาร เพื่อลดการใช้

กระแสไฟฟ้า และปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดฝุ่ นละออง และลดกล่ิน ตลอดจนก าหนดใหมี้การตรวจวดั 

ผลกระทบอยา่งต่อเน่ือง โดยผลการตรวจสอบในปีท่ีผา่นมาบริษทั ไดผ้า่นเกณฑม์าตรฐานอุตสาหกรรม 

ทุกรายการ ไม่ส่งผลกระทบหรือท าลายสภาพแวดลอ้มและทรัพยากรของชุมชน 

ควำมเส่ียงด้ำนสังคม 
ความเส่ียงจากโครงสร้างประชากรและพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนไป 

จากโครงสร้างประชากรท่ีเปล่ียนแปลงไป ทั้งจากครัวเรือนท่ีเลก็ลง การขยายตวัของเมืองและ lifestyle  
ผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลง รวมทั้งการขยายตวัของนกัท่องเท่ียวทั้งในประเทศและต่างประเทศ ท าใหบ้ริษทั
มองเห็นโอกาสในการแข่งขนัและสร้างยอดขายใหเ้ติบโต อยา่งไรก็ตาม แนวโน้มการแข่งขนัจะรุนแรงมากขึ้น 
โดยบริษทัตอ้งปรับตวัรับ trend การเติบโตของร้านอาหารรูปแบบใหม่ท่ีดึงดูดใจกลุ่มลูกคา้วยัรุ่นและวยัเร่ิมตน้
ท างาน รวมถึงตอ้งใหค้วามส าคญักบัช่องทาง delivery ท่ีไดรั้บความนิยมมากขึ้นแทนการทานอาหารในร้าน  
ซ่ึงท่ีผา่นมามีผูใ้หบ้ริการ application สั่งอาหารเกิดขึ้นหลายราย เป็นผลจากการพฒันาเทคโนโลย ีท าให้
พฤติกรรมของผูบ้ริโภคเปล่ียนไป และเพื่อใหบ้ริษทัแข่งขนัไดอ้ยา่งย ัง่ยนืสามารถเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด
เพิ่มขึ้นส าหรับร้านอาหารในกลุ่มเดียวกนั บริษทัจึงไดจ้บัมือเป็นพนัธมิตรกบั .... เพื่อเปิดช่องทางการคา้และ
รับส่งอาหาร online ส าหรับรองรับกลุ่มลูกคา้วยัรุ่น และวยัเร่ิมตน้ท างาน  
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ความเส่ียงดา้นสิทธิมนุษยชน 
บริษทัไดป้ระเมินความเส่ียงดา้นสิทธิมนุษยชนภายในกลุ่มบริษทั ตลอดห่วงโซ่คุณค่าตั้งแต่ปี 2560 

เพื่อระบุ ป้องกนั และลดผลกระทบจากความเส่ียงดา้นสิทธิมนุษยชนในการด าเนินงานของบริษทั โดยการ
ประเมินความเส่ียงน้ีครอบคลุมกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งมีการประเมินผล
กระทบในกลุ่มเส่ียงหรือกลุ่มท่ีตอ้งดูแลเป็นพิเศษ เช่น เด็ก แรงงานต่างชาติ และประเมินโอกาสท่ีอาจเกิด
ผลกระทบในระดบัประเทศ ระดบัปฏิบติังาน และระดบับุคคล  

จากผลการประเมินความเส่ียงดา้นสิทธิมนุษยชน บริษทั ไดก้ าหนดมาตรการในการควบคุมและบรรเทา
ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น และประเมินความเส่ียงท่ีเหลืออยู ่(Residual Risks) หลงัจากจดัท าแนวทางการป้องกนั
และแกไ้ขดา้นสิทธิมนุษยชนในการด าเนินธุรกิจของบริษทั เพื่อใหม้ัน่ใจวา่การบริหารจดัการดา้นสิทธิมนุษยชน
ของบริษทั มีประสิทธิภาพในการควบคุมผลกระทบตลอดห่วงโซ่คุณค่าบริษทัไดจ้ดัเตรียมมาตรการเยยีวยา 
ผูท่ี้อาจไดรั้บผลกระทบดา้นสิทธิมนุษยชน ทั้งความช่วยเหลือท่ีเป็นตวัเงิน และท่ีไม่เป็นตวัเงิน เพื่อบรรเทา 
ความเดือดร้อนให้แก่ผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบดา้นสิทธิมนุษยชนจากการด าเนินธุรกิจของบริษทั รวมทั้งมี
กระบวนการติดตามและทบทวนผลการด าเนินงานดา้นสิทธิมนุษยชนเป็นประจ า โดยก าหนดเป้าหมายและ
ตวัช้ีวดัผลการด าเนินงานดา้นสิทธิมนุษยชน ให้กบัองคก์ร/หน่วยงานและ/หรือ บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งมีการ
ตรวจประเมินดา้นสิทธิมนุษยชนจากหน่วยงานภายนอก และจดัเตรียมช่องทางรับฟังความคิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะจากพนกังานและบุคคลภายนอก เพื่อน าความคิดเห็นมาทบทวนแกไ้ข ส่งผลให้บริษทัสามารถ
ป้องกนัและลดความเส่ียงท่ีอาจจะน าไปสู่การละเมิดสิทธิมนุษยชน  นอกจากน้ี บริษทัไดก้ าหนดใหคู้่คา้ 
ตรวจประเมินผลการด าเนินงานของตนเอง ซ่ึงครอบคลุมประเด็นดา้นแรงงานและดา้นสิทธิมนุษยชนรวมทั้ง
ส่ือสารและใหค้วามรู้ดา้นสิทธิมนุษยชนแก่คู่คา้ เพื่อใหคู้่คา้ตระหนกั และเฝ้าระวงัภายในองคก์ร เช่น สิทธิดา้น
ความปลอดภยัในการท างาน ทั้งน้ี เพื่อป้องกนัความเส่ียงและลดผลกระทบดา้นสิทธิมนุษยชนท่ีอาจเกิดขึ้น 
จากคู่คา้ 
 ทั้งน้ี จากการประเมินความเส่ียงดา้นสิทธิมนุษยชนโดยรวม พบประเด็นความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้ง
ในกลุ่มคู่คา้ทางธุรกิจท่ีอยูใ่นกลุ่มผูจ้ดัหาวตัถุดิบ ซ่ึงมีความเส่ียงในเร่ืองแนวทางการจา้งงานในห่วงโซ่อุปทาน 
และการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้ม สุขภาพและความปลอดภยั ซ่ึงบริษทัไดก้ าหนดเป้าหมายในการจดัการความ
เส่ียงโดยจดัท าแนวทางการควบคุมและตรวจประเมินในกลุ่มผูจ้ดัหาวตัถุดิบท่ีมีความเส่ียงสูง คิดเป็นร้อยละ 100 
และก าหนดใหก้ลุ่มคูค้า้ท่ีมีความเส่ียงสูงทุกรายตอ้งด าเนินงานตามระบบการบริหารจดัการความปลอดภยั 
อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม ตามแนวทางของบริษทั  
 

ความเส่ียงด้านการก ากับดูแลกิจการ 
บุคคลท่ีด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ และบุคคลท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ของบริษทั 

เป็นครอบครัวเดียวกนั ซ่ึงอาจท าใหดู้เหมือนวา่ บริษทัยงัไม่มีการถ่วงดุลอ านาจระหวา่งคณะกรรมการและ 
ฝ่ายจดัการ  อยา่งไรก็ตาม บริษทัไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  จึงไดจ้ดัท ากฎบตัร 
ซ่ึงระบุหนา้ท่ีของประธานกรรมการ คณะกรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ซ่ึงท าใหก้ารแบ่งบทบาทหนา้ท่ี 
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ระหวา่งคณะกรรมการและฝ่ายจดัการมีความชดัเจน และเกิดการถ่วงดุลอยา่งเหมาะสม นอกจากน้ี 
คณะกรรมการของบริษทัยงัประกอบดว้ยจ านวนกรรมการอิสระมากกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมด  
และไดแ้ต่งตั้งกรรมการอิสระท่านหน่ึงร่วมพิจารณาก าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ  ซ่ึงเป็นไปตาม 
แนวปฏิบติัท่ีดีของหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัจดทะเบียนปี 2560 
 
ควำมเส่ียงจำกภัยคุกคำมทำงไซเบอร์ 
 ความเส่ียงจากภยัคุกคามทางไซเบอร์เป็นเร่ืองท่ีมีความส าคญัและมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของ

บริษทั โดยเฉพาะระบบงานต่าง ๆ ท่ีส าคญั เช่น ระบบเครือขา่ย (Network) ระบบการเงินการบญัชี ระบบการ

บริหารงานภายในและทรัพยากรบุคคล ซ่ึงระบบงานดงักล่าวมีขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีบริษทัครอบครองดว้ย  

หากเกิดปัญหาเก่ียวกบัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศของบริษทั การเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีบริษทัครอบครอง 

ยอ่มส่งผลกระทบการด าเนินงานและช่ือเสียงของบริษทั บริษทัจึงไดว้างแผนและมีการลงทุนเพื่อพฒันา

ระบบงานเพื่อรองรับเทคโนโลยใีหม่ๆ และการป้องกนัความเส่ียงจากภยัคุกคามทางไซเบอร์ ไดแ้ก่  

การปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ให้มีความพร้อมใชง้านเพื่อหลีกเล่ียงการลม้เหลวของระบบเครือข่าย 

(Network) และเคร่ืองแม่ข่าย (Server) เพื่อใหร้ะบบสามารถทางานไดอ้ยา่งต่อเน่ือง ป้องกนัการเขา้มาท าลาย 

(Network) และก าหนดมาตรการควบคุมความปลอดภยัอยา่งเขม้งวด เช่น ระบบรักษาความปลอดภยัของ

คอมพิวเตอร์ (Firewall) การก าหนดสิทธ์ิในการเขา้ถึงขอ้มูล การวางเครือข่ายตั้งศูนยส์ ารองขอ้มูลเพื่อรองรับ

ภาวะฉุกเฉินเพื่อใหส้ามารถด าเนินธุรกิจไดอ้ยา่งต่อเน่ือง  

2. ควำมเส่ียงเกี่ยวกับกำรผลิต  
 

ความเส่ียงจากบริษทัยงัอยูร่ะหวา่งการก่อสร้างโรงงาน/ความล่าชา้ของโครงการในอนาคต 
บริษทัอยูร่ะหวา่งการก่อสร้างโรงงานแห่งท่ี……….โดยตั้งอยูท่ี่…………..มูลค่า………………..ลา้น

บาท โดยบริษทัไดมี้การท าสัญญาก่อสร้างโรงงานกบับริษทัรับเหมาก่อสร้างแห่งหน่ึง ซ่ึงสัญญาดงักล่าวระบุวา่ 
จะสร้างใหแ้ลว้เสร็จภายใน………………..หากเกิดความล่าชา้ บริษทัรับเหมาจะชดเชยคา่เสียหายดงักล่าวให้ 
ในอตัราส่วนร้อยละ………………..ของมูลค่าก่อสร้างและคูณดว้ยจ านวนวนัท่ีล่าชา้ จากการประเมินของ
วิศวกรท่ีปรึกษา ในปัจจุบนับริษทัมีความคืบหนา้ในการก่อสร้างแลว้ร้อยละ…..ส าหรับงานก่อสร้างส่วนท่ีเหลือ 
อาจเสร็จไม่ทนัตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว ้โดยคาดวา่จะแลว้เสร็จภายใน…………ซ่ึงล่าชา้กวา่ระยะเวลาเดิม
ประมาณ….….เดือน ทั้งน้ี ความล่าชา้จากการก่อสร้างดงักล่าว แมว้า่บริษทัจะไดรั้บเงินชดเชยจากค่าเสียหาย
จ านวน………..บาท แต่จ านวนเงินดงักล่าวอาจไม่สามารถคุม้ครองค่าเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นจากโอกาสท่ีจะเกิด
ตน้ทุนส่วนเพิ่มจากการเพิ่มขึ้นของราคาวสัดุก่อสร้างท่ีเกินกว่าประมาณไว ้(cost overrun) ซ่ึงบริษทัยงัตอ้งรับ
ความเส่ียงในส่วนน้ี นอกจากน้ี การก่อสร้างโรงงานล่าชา้ ท าใหไ้ม่สามารถติดตั้งเคร่ืองจกัรได ้จึงท าใหบ้ริษทั
สูญเสียโอกาสในการผลิตสินคา้เพื่อสร้างรายไดไ้ปประมาณ…………..บาท คิดเป็นร้อยละ……….ของรายได ้
ในปีน้ี และร้อยละ……..ของประมาณการรายไดใ้นปีหนา้ 
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ความเส่ียงจากบริษทัอยูร่ะหวา่งจดัซ้ือเคร่ืองจกัรท่ีมีความส าคญัต่อกระบวนการผลิต 
 บริษทัอยูร่ะหวา่งการด าเนินการจดัซ้ือเคร่ืองจกัรท่ีมีความส าคญัต่อกระบวนการการผลิต เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและก าลงัการผลิต โดยคาดวา่จะสามารถจดัซ้ือ ทดสอบการเดินเคร่ือง และเร่ิมด าเนินการ 
ผลิตจริงไดภ้ายในเดือน…………ทั้งน้ี หากการจดัซ้ือดงักล่าวไม่เป็นไปตามก าหนดเวลาท่ีวางแผนไว ้ซ่ึงอาจ
เกิดขึ้นเน่ืองจากความล่าชา้ในการส่งมอบหรือการไดรั้บเคร่ืองจกัรไม่ตรงตาม specification ท่ีสั่งซ้ือ จะมีผล 
ท าใหบ้ริษทัไม่สามารถผลิตสินคา้ไดต้ามแผนการผลิตท่ีก าหนดไว ้อยา่งไรก็ตามเพื่อเป็นการลดความเสียหาย 
ท่ีอาจเกิดขึ้น บริษทัไดท้ าสัญญากบัผูข้ายเคร่ืองจกัรใหช้ดเชยค่าเสียหายกรณีไม่สามารถส่งมอบและติดตั้ง
เคร่ืองจกัรไดท้นัตามก าหนดเวลา ซ่ึงค่าชดเชยดงักล่าวครอบคลุมค่าเสียหายท่ีบริษทัประเมินไว ้โดยคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ ……………ของจ านวนเงินค่าเสียโอกาสในการขายสินคา้  
 

ความเส่ียงเร่ืองการขาดแคลนแรงงาน 
บริษทัประกอบธุรกิจ…(เช่น ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง)….ซ่ึงเป็นธุรกิจท่ีใชแ้รงงานจ านวนมาก  

โดยในปี.........รัฐบาลก าหนดใหมี้การปรับขึ้นค่าแรงงานเป็น..........บาท  มีผลใหต้น้ทุนในการผลิตสูงขึ้น 
ประกอบกบัแรงงานบางส่วนไดก้ลบัคืนสู่ภาคเกษตรกรรมตามช่วงฤดูกาลเพาะปลูกและฤดูกาลเก็บเก่ียว และ
การขยายตวัของเศรษฐกิจรวมถึงการขยายตลาดอสังหาริมทรัพยไ์ปยงัตลาดต่างจงัหวดั  ไดก่้อใหเ้กิดปัญหา 
การขาดแคลนแรงงานในภาคธุรกิจดงักล่าวของไทยอยา่งรุนแรงและต่อเน่ือง  บริษทัจึงอาจประสบปัญหา 
การขาดแคลนแรงงานและมีตน้ทุนในการผลิตท่ีสูงขึ้น 
 

ความเส่ียงจากวตัถุดิบท่ีมีความส าคญัต่อการผลิตเป็นวตัถุดิบหายาก 
 บริษทัเป็นผูผ้ลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ…์………..ซ่ึงตอ้งใช…้(ช่ือวตัถุดิบและชนิด)... เป็นวตัถุดิบ
ส าคญัในการผลิตในสัดส่วนร้อยละ……..ของตน้ทุนการผลิต แต่เน่ืองจากวตัถุดิบชนิดน้ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติ  
ซ่ึงขณะน้ีมีแหล่งท่ีมาเพียง …(ระบุจ านวนแหล่งท่ีมา)…..เท่านั้น และปริมาณวตัถุดิบเร่ิมมีแนวโน้มลดลงเร่ือย ๆ  
ซ่ึงบริษทัประมาณวา่ในระยะ……. ปีขา้งหนา้ บริษทัอาจประสบปัญหาการขาดแคลนวตัถุดิบดงักล่าวได ้และ
ส่งผลใหร้าคาของวตัถุดิบมีแนวโนม้สูงขึ้นเร่ือย ๆ  ดงันั้น หากบริษทัตอ้งจดัซ้ือวตัถุดิบในราคาสูงมากหรือ 
บริษทัไม่สามารถจดัหาวตัถุดิบมาใชใ้นการผลิตไดอ้ยา่งเพียงพอ จะท าใหบ้ริษทัตอ้งปรับราคาขายสินคา้เพิ่มขึ้น
ตามตน้ทุนท่ีสูงขึ้น ซ่ึงกลุ่มลูกคา้ท่ีเคยใชผ้ลิตภณัฑน้ี์ อาจหนัไปใชผ้ลิตภณัฑอ่ื์นท่ีสามารถทดแทนไดม้ากขึ้น  
และจะท าใหมี้ผลต่อความสามารถในการสร้างรายไดข้องบริษทัในอนาคต ซ่ึงความรุนแรงและความรวดเร็วของ
ผลกระทบน้ีจะขึ้นอยูก่บัภาวะขาดแคลนของวตัถุดิบดงักล่าว 
 

ความเส่ียงจากวตัถุดิบส าคญัมีราคาผนัแปรไปตามราคาซ้ือขายของตลาดโลก 
 บริษทัด าเนินธุรกิจสายการบินทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซ่ึงตอ้งใชน้ ้ามนัเป็นเช้ือเพลิงหลกั 
ซ่ึงคิดเป็นตน้ทุนประมาณร้อยละ……..ของตน้ทุนรวมในปี................ทั้งน้ี ราคาน ้ามนัจะมีความผนัแปรไปตาม
ราคาซ้ือขายในตลาดโลก รวมทั้งอตัราการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ในขณะท่ีบริษทัอาจจะไม่สามารถ
ผลกัภาระค่าใชจ่้ายดงักล่าวให้ผูใ้ชบ้ริการ โดยก าหนดราคาตัว๋ใหสู้งขึ้นไดต้ามตน้ทุนท่ีเพิ่มขึ้นทั้งจ านวน 
(เน่ืองจากการปรับอตัราค่าโดยสารในประเทศตอ้งไดรั้บอนุมติัจาก ...........ก่อน/บริษทัมีการจ าหน่ายตัว๋
เคร่ืองบินล่วงหนา้ไปจ านวนมาก)  ดงันั้น หากราคาน ้ามนัปรับตวัสูงขึ้น บริษทัอาจไม่สามารถปรับราคา 



- 116 - 
 

 

 

ตัว๋โดยสารเพิ่มขึ้นไดอ้ยา่งเพียงพอ) และบริษทัจึงอาจไดรั้บผลกระทบจากจากความผนัผวนของราคาน ้ามนั
ดงักล่าวเป็นอยา่งมาก ซ่ึงอาจมีผลใหอ้ตัราก าไรลดต ่าลงอยา่งมีนยัส าคญั หรือประสบภาวะขาดทุนได ้ 
 อยา่งไรก็ดี บริษทัไดด้ าเนินการป้องกนัความเส่ียงดงักล่าว โดย .......... (เช่น มีนโยบายจะท าสัญญาซ้ือ
น ้ามนัในตลาดล่วงหนา้/ท าสัญญาป้องกนัความเส่ียงของราคาน ้ามนัเช้ือเพลิง ไวเ้ป็นระยะเวลาประมาณ 
...........เดือน ในปริมาณตามความตอ้งการใชน้ ้ามนัของบริษทั การท าสัญญาดงักล่าวสามารถช่วยใหบ้ริษทั
สามารถบริหารตน้ทุนมิให้มีความผนัผวนมากนกัและทราบตน้ทุนล่วงหนา้ เพื่อประโยชน์ในการวางแผนดา้น
รายไดต้่อไป อยา่งไรก็ดี การท าสัญญาล่วงหนา้ดงักล่าวมิไดป้ระกนัวา่บริษทัจะสามารถจดัการน ้ามนัได ้
ในราคาต ่ากวา่ตลาด ซ่ึงไม่สามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งแม่นย  าในขณะท่ีท าสัญญาล่วงหนา้ และบริษทัมิไดมี้
วตัถุประสงคเ์พื่อมุ่งเน้นการท าก าไรจากความผนัผวนของราคาน ้ามนั) .............. 
 

ความเส่ียงจากการท่ีบริษทัตอ้งใชเ้ทคโนโลยสูีงหรือมีการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยบี่อยในการผลิต 
 บริษทัไดร่้วมลงทุนกบับริษทัต่างประเทศคือ ……………….. เพื่อผลิตสินคา้………………..เน่ืองจาก
ตอ้งใชเ้งินลงทุนและเทคโนโลย ีอยา่งไรก็ดี บริษทัร่วมทุนดงักล่าวมีประสบการณ์ในธุรกิจน้ีมานานและเป็น
ผูส้นบัสนุนในเร่ืองเทคโนโลยีการผลิตโดยส่งผูเ้ช่ียวชาญมาช่วยในการผลิต ปัจจุบนับริษทัมีความคืบหนา้ใน
การก่อสร้างโรงงาน และติดตั้งเคร่ืองจกัรเสร็จส้ินแลว้ และก าลงัอยูใ่นช่วงทดลองเคร่ืองจกัรดงักล่าว ทั้งน้ี 
บริษทัจะตอ้งผลิตสินคา้ใหไ้ดคุ้ณภาพสูงตามความตอ้งการของลูกคา้ โดยเคร่ืองจกัรจะมีความแม่นย  าสูงมาก  
คือ จะมีค่าความผิดพลาดไดเ้พียงร้อยละ…….ในขณะท่ีการทดลองเคร่ืองจกัรของบริษทัปัจจุบนัยงัผลิตสินคา้ 
ท่ีมีค่าความผิดพลาดสูงในระดบั ……….หากบริษทัไม่สามารถปรับปรุงแกไ้ขเคร่ืองจกัรใหมี้คุณภาพ 
ตามท่ีก าหนดและเสร็จทนัตามค าสั่งของลูกคา้ได ้จะท าใหบ้ริษทัมีโอกาสสูญเสียลูกคา้ดงักล่าว นอกจากน้ี 
บริษทั อาจจะตอ้งมีการลงทุนเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิตดว้ย 

 

ความเส่ียงกรณีตน้ทุนการผลิตของบริษทัสูงกวา่คู่แข่ง/เคร่ืองจกัรลา้สมยั 
 บริษทัผลิตสินคา้ประเภท…(เช่น กระดาษ).... มาเป็นระยะเวลา 10 ปี โดยเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นการผลิต
ส่วนใหญ่ติดตั้งตั้งแต่เร่ิมก่อตั้งโรงงานและเป็นเคร่ืองจกัรประเภทท่ีตอ้งใชแ้รงงานในการควบคุม  
(semi-automatic) อยา่งไรก็ดี ในปีท่ีผา่นมา คู่แข่งส าคญัของบริษทัฯ หลายแห่งไดป้รับเปล่ียนเทคโนโลยี 
การผลิตเป็นระบบท่ีใชค้อมพิวเตอร์ควบคุมการผลิต (fully automatic) บริษทัคาดวา่การปรับปรุงเทคโนโลยี
ของคู่แข่งขนัจะท าใหบ้ริษทัเสียเปรียบในแง่ตน้ทุนการผลิต โดยตน้ทุนการผลิตของบริษทัในส่วนของค่าใชจ่้าย
ในการเดินเคร่ืองจกัรและค่าแรงงานของคนควบคุมเคร่ืองจะสูงกวา่ตน้ทุนการผลิตของคู่แข่งขนั ซ่ึงจากการ
สอบถามจากผูจ้ดัจ าหน่ายเคร่ืองจกัรและประมาณจากความสามารถของเคร่ืองจกัรรุ่นท่ีคู่แข่งใช้ในการผลิต 
บริษทัคาดวา่ตน้ทุนในส่วนดงักล่าวของบริษทัจะสูงกวา่คู่แข่งประมาณร้อยละ………..บริษทัเห็นวา่ หากบริษทั
ไม่สามารถควบคุมตน้ทุนการผลิตใหอ้ยู่ในระดบัท่ีต ่าลงได ้จะมีผลต่อการด าเนินงานของบริษทั และ
ความสามารถในเชิงการแข่งขนัของบริษทัในระยะยาว 

อยา่งไรก็ดี บริษทัไดเ้ตรียมแผนงานในการปรับปรุงเทคโนโลยขีองบริษทัใหท้นัสมยั โดยไดติ้ดต่อ
บริษทั …………. เป็นท่ียอมรับในประเทศ…………..เป็นผูว้างระบบการผลิตสมยัใหม่ ซ่ึงตามแผนงาน  
บริษทัจะเร่ิมทยอยติดตั้งเคร่ืองจกัรใหม่เพื่อทดแทนเคร่ืองจกัรเก่าในเดือน …………. และส้ินสุดใน 
เดือน ………….โดยภายหลงัการติดตั้งเคร่ืองจกัรดงักล่าว ผูจ้ดัจ าหน่ายเคร่ืองจกัรประมาณว่าบริษทัจะสามารถ
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ลดการใชแ้รงงานคนไดร้้อยละ………….. และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ส่งผลใหส้ามารถลดตน้ทุนการผลิต
โดยรวมไดป้ระมาณร้อยละ………….. จากตวัเลขประมาณการดงักล่าว บริษทัคาดวา่จะท าใหต้น้ทุนการผลิต 
ของบริษทัใกลเ้คียงกบัคู่แข่ง 

 

ความเส่ียงจากการพึ่งพิงผูรั้บจา้งผลิตสินคา้รายใหญ่น้อยราย  
บริษทัมีการจา้งผลิตสินคา้ประเภท…………..จากผูรั้บจา้งผลิตสินคา้รายใหญ่ จ านวน…..ราย  

มีมูลค่ารวม……..ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ………..ของตน้ทุนรวมในปี…………. โดยบริษทัมี
กระบวนการสรรหาผูรั้บจา้งผลิตท่ีมีคุณภาพและกระบวนการจดัจา้งท่ีมีประสิทธิภาพ และยงัมีการสรรหา 
ผูรั้บจา้งผลิตสินคา้รายใหม่ ๆ อยูเ่สมอ นอกจากน้ี ผูรั้บจา้งผลิตสินคา้ส าเร็จรูปสามารถสรรหาไดท้ัว่ไป 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซ่ึงจะช่วยลดการพึ่งพิงผูรั้บจา้งผลิตสินคา้รายใหญ่ดงักล่าวได ้ 

 

3. ควำมเส่ียงด้ำนกำรเงิน 
 

ความเส่ียงเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงกฎหมายการคา้เสรี 
 ปัจจุบนัผลิตภณัฑ ์A ของบริษทัซ่ึงคิดเป็นรายไดร้้อยละ ....ของบริษทัไดรั้บความคุม้ครองจากก าแพง
ภาษี โดยผลิตภณัฑด์งักล่าวมีอตัราภาษีน าเขา้ร้อยละ 20 ซ่ึงขณะน้ีรัฐบาลก าลงัเจรจา FTA กบัประเทศคู่แข่ง 
ท่ีผลิตสินคา้ดงักล่าว ซ่ึงมีเง่ือนไขวา่ประเทศไทยจะตอ้งยกเลิกก าแพงภาษีส าหรับสินคา้น้ีในปี....................... 
หากการเจรจาเป็นไปตามเง่ือนไขดงักล่าวบริษทัจะมีคู่แข่งเพิ่มขึ้นและอาจท าใหร้ายไดร้วมและอตัราก าไรของ
บริษทัลดลง 
 

ความเส่ียงจากการท่ีบริษทัมีเงินกูย้มืต่างประเทศท่ีไม่ไดมี้การป้องกนัความเส่ียงหรือมีการป้องกนัความเส่ียง
แลว้แต่มี mismach ของสัญญา 

ณ วนัท่ี ................บริษทัมีภาระหน้ีสินท่ีเป็นเงินเหรียญสหรัฐ จ านวน…………..หรือคิดเป็นเงินบาท
ประมาณ……………….. (ใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ……USD ต่อ 1 บาท) หรือร้อยละ…….ของเงินกูย้มืทั้งหมด  
ซ่ึงมีระยะเวลาท่ีตอ้งช าระคืนเงินตน้ภายใน 5 ปี ๆ ละเท่า ๆกนั ของทุกวนัท่ี………………..ปัจจุบนับริษทัไม่ได ้
มีการท าสัญญาซ้ือขายอตัราแลกเปล่ียนล่วงหนา้เพื่อคุม้ครองความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนจากเงินกูย้มืขา้งตน้ 
แต่อยา่งใด เน่ืองจากบริษทัเห็นวา่การท าสัญญาซ้ือขายอตัราแลกเปล่ียนล่วงหนา้เป็นระยะเวลานานถึง .... ปี  
อาจท าใหบ้ริษทัมีค่าใชจ่้ายสูงมาก ประกอบกบัในการด าเนินธุรกิจของบริษทั บริษทัจะไดรั้บช าระคา่สินคา้ 
จากการส่งออกเป็นเงินเหรียญสหรัฐดว้ย โดยท่ีผา่นมาบริษทัสามารถส่งออกไดป้ระมาณปีละ…………. 
ซ่ึงเพียงพอท่ีจะช าระคืนหน้ีในสกุลเหรียญสหรัฐในแต่ละปีไดใ้นอตัราประมาณ ..... เทา่ อยา่งไรก็ดี บริษทั 
ยงัมีความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน หากระยะเวลาท่ีไดรั้บช าระค่าสินคา้ล่าชา้กวา่ก าหนดเวลาช าระหน้ี  
และหากรายไดจ้ากการส่งออกสินคา้ขา้งตน้สะดุดลง ซ่ึงขณะน้ียงัไม่มีเหตุผลท่ีจะท าให้บริษทัเช่ือวา่รายได้
ดงักล่าวจะหายไปหรือลดลงอยา่งมีนยัส าคญั 
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ความเส่ียงจากการท่ีบริษทัผิดสัญญากูย้มืเงิน 
บริษทัมีการกูย้ืมจาก…(ช่ือสถาบนัการเงิน)…ในจ านวนถึง……..ลา้นบาท เพื่อมาปรับปรุงโรงงานและ

ซ้ือเคร่ืองจกัรเพื่อขยายก าลงัการผลิต โดยสัญญามีระยะเวลาการปลอดจ่ายคืนเงินตน้ 3 ปี และจะตอ้งจ่ายคืน
ช าระเงินตน้ตั้งแต่ปี…………..เป็นตน้ไป เป็นระยะเวลา 10 ปี  นอกจากน้ี บริษทัตอ้งรักษาอตัราส่วนหน้ีสิน 
ต่อส่วนของผูถื้อหุ้นไวไ้ม่ต ่ากว่า 2 เท่า โดยมีโรงงานและเคร่ืองจกัรดงักล่าวเป็นหลกัประกนั แต่จากภาวะวิกฤติ 
เศรษฐกิจในช่วงท่ีผา่นมาส่งผลใหค้วามตอ้งการและก าลงัซ้ือของลูกคา้ลดลง ยอดขายของบริษทัลดลงเกือบ 
50% เม่ือเทียบกบัยอดขายในปีท่ีผา่นมา จนท าให้บริษทัขาดเงินทุนหมุนเวียนและบริษทัไดกู้ย้มืเงินระยะสั้น 
จากสถาบนัการเงินแห่งอ่ืนเพิ่มเติม จนท าใหบ้ริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นเท่ากบั 1.9 เท่า  
ดงันั้น หากบริษทัยงัไม่สามารถปรับปรุงฐานะทางการเงินของบริษทัใหดี้ขึ้นได ้บริษทัก็มีแนวโน้มจะผิดสัญญา
เงินกูก้บัสถาบนัการเงินดงักล่าว ซ่ึงสถาบนัการเงินอาจจะฟ้องบงัคบัหลกัประกนัขายทอดตลาดและท าให้ 
บริษทัไม่สามารถด าเนินธุรกิจต่อไปได ้

อยา่งไรก็ดี ในขณะน้ีบริษทัไดเ้จรจาขอประนอมหน้ีกบัสถาบนัการเงินดงักล่าวแลว้ โดยขอขยาย
ระยะเวลาการช าระหน้ีออกไปอีก………………..ปี เพื่อใหเ้หมาะสมกบัความสามารถช าระหน้ีของบริษทั 
 
4.  ควำมเส่ียงที่มีผลกระทบต่อสิทธิหรือกำรลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ 
 

ความเส่ียงจากบริษทัมีผูถื้อหุน้รายใดหน่ึงถือหุน้ >= 75% 
บริษทัมีผูถื้อหุน้รายใหญ่รายหน่ึงคือ………………..ถือหุน้ในบริษทัจ านวน ……….หุน้ คดิเป็น 

ร้อยละ .........(ตั้งแต่ 75%)……….ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั ซ่ึงสัดส่วนการถือหุน้ 
ท่ีมากกวา่ 3 ใน 4 ดงักล่าวท าใหผู้ถื้อหุ้นรายใหญ่ดงักล่าวมีอ านาจในการควบคุมบริษทัและมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจของบริษทัในทุกเร่ืองท่ีตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ดงันั้น ผูถื้อหุ้นรายอ่ืนของบริษทัจึงมี
ความเส่ียงจากการไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเร่ืองท่ีผูถื้อหุน้รายใหญ่น้ีเสนอให้
ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณา นอกจากน้ี การถือหุ้นในลกัษณะกระจุกตวัโดยผูถื้อหุ้นรายใหญ่น้ี ยงัท าใหโ้อกาสท่ี
บริษทัจะถูกครอบง ากิจการ (takeover) โดยบุคคลอ่ืนไม่สามารถเกิดขึ้นไดโ้ดยปราศจากการยนิยอมของผูถื้อหุ้น 
รายใหญ่น้ี แมว้า่ผูถื้อหุน้กลุ่มอ่ืนจะเห็นโอกาสท่ีจะท าให้มูลค่าของกิจการเพิ่มขึ้น 

 

ความเส่ียงจากบริษทัมีผูถื้อหุน้รายใหญ่ >50% 
ณ วนัท่ี ………….. กลุ่มนาย/ตระกูล………………..ถือหุน้ในบริษทัจ านวน ……….หุน้ คดิเป็น 

ร้อยละ……(มากกวา่ 50%   )………ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัจึงท าให้
กลุ่ม……………….. สามารถควบคุมมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นไดเ้กือบทั้งหมดไม่วา่จะเป็นเร่ืองการแต่งตั้ง
กรรมการ หรือการขอมติในเร่ืองอ่ืนท่ีตอ้งใชเ้สียงส่วนใหญ่ของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ยกเวน้เร่ืองกฎหมายหรือ 
ขอ้บงัคบับริษทัก าหนดตอ้งให้ไดรั้บเสียง 3 ใน 4  ของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ดงันั้น ผูถื้อหุ้นรายอ่ืนจึงอาจ 
ไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเร่ืองท่ีผูถื้อหุน้ใหญ่เสนอได ้
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ความเส่ียงจากบริษทัมีผูถื้อหุน้รายใหญ่ >25% 
บริษทัมีกลุ่มผูถื้อหุ้นใหญ่คือ กลุ่ม……………เป็นผูถื้อหุ้นร้อยละ……………ของจ านวนหุ้น 

ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด จึงอาจท าใหก้ลุ่มผูถื้อหุ้นดงักล่าวสามารถใชสิ้ทธิคดัคา้นหรือไม่อนุมติัการลงมติ 
ในการประชุมผูถื้อหุ้นในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีขอ้บงัคบับริษทัหรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดใหต้อ้งไดรั้บคะแนน
เสียงไม่น้อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้ 
 
ความเส่ียงจากผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผูบ้ริหารมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์เน่ืองจากมีกิจการท่ีแข่งขนักบั
บริษทั 

บริษทัมี……………. เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ซ่ึงถือหุ้นร้อยละ……..ของทุนช าระแลว้ และเป็นกรรมการ 
บริหารท่ีมีอ านาจผกูพนัพนับริษทั และกรรมการผูจ้ดัการ  นอกจากน้ี ยงัเป็นผูถื้อหุ้นในบริษทั ....(นิติบุคคล 
ท่ีอาจมีความขดัแยง้) …… ในสัดส่วนร้อยละ……. ของทุนช าระแลว้ของนิติบุคคลดงักล่าว และมีอ านาจ 
ในการลงนามผกูพนันิติบุคคลดงักล่าวดว้ย ซ่ึงนิติบุคคล…………..ด าเนินธุรกิจ………….ซ่ึงป็นธุรกิจเดียวกนั 
กบับริษทัท่ีบริษทัด าเนินการอยู ่และมีความคลา้ยคลึงกบัหรือแข่งขนักบัธุรกิจของบริษทั แมว้า่ท่ีผา่นมาบริษทั 
จะไม่มีรายการระหวา่งกนักบับริษทัดงักล่าว แต่เน่ืองจาก………………..เป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียและมีอิทธิพลต่อ 
การด าเนินงานทั้ง 2 บริษทั………………..จึงอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในการบริหารงาน 
เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทั แต่ทั้งน้ีบริษทัและ………………มีสินคา้และผลิตภณัฑ ์กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย 
ท่ีแตกต่างกนั จึงไม่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษทั 

 

ความเส่ียงจากการซ้ือขายสินคา้ผา่นผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
บริษทัด าเนินธุรกิจ………………..โดยมีการซ้ือ/ขายสินคา้ทั้งหมดจาก/ผา่น ผูถื้อหุ้นรายใหญ่  

ซ่ึงถือหุ้นในบริษทัร้อยละ……….ท่ีผา่นมา บริษทัไม่มีการซ้ือ/ขาย/การท าตลาด/จดัจ าหน่าย ดว้ยตวัเอง  
โดยตอ้งพึ่งพาผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ท าใหบ้ริษทัมีความเส่ียงดา้นการด ารงอยูห่ากมีการเปล่ียนแปลงผูถื้อหุน้ 
รายใหญ่ เน่ืองจากกลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่ดงักล่าวอาจไม่ใหค้วามส าคญักบัการซ้ือ/ขาย สินคา้ของบริษทั 
เท่าท่ีควร ซ่ึงจะท าใหส่้วนแบ่งการตลาดของบริษทัลดลงไป และกระทบต่อความสามารถในการท าก าไรของ
บริษทัในอนาคตได ้หรือในอีกดา้นหน่ึง อาจท าใหผู้ถื้อหุน้ใหญ่รายอ่ืนไม่สามารถเขา้มาครอบง ากิจการ 
เพื่อเปล่ียนแปลงการจดัการ ในกรณีท่ีฝ่ายจดัการปัจจุบนัไม่สามารถท างานใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูถื้อหุน้ 
อยา่งไรก็ดี ปัจจุบนัมีแผนท่ีจะด าเนินการสร้างช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีเป็นของตวัเอง แต่อาจตอ้งใชเ้งินลงทุน
และระยะเวลาในการพฒันาประมาณ 2-5 ปี ซ่ึงจะช่วยใหบ้ริษทัสามารถลดการพึ่งพิงช่องทางการจดัจ าหน่าย 
ผา่นผูถื้อหุน้รายใหญ่ไดใ้นอนาคต 
 

ความเส่ียงจากการพึ่งพิงผูถื้อหุ้นรายใหญ่หรือบริษทัในเครือของผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผูบ้ริหาร 
 บริษทัเป็นบริษทัในเครือของบริษทั/กลุ่มบริษทั………………..ซ่ึงถือหุน้ในบริษทัร้อยละ………. 
บริษทัแม่เป็นบริษทัตั้งอยูท่ี่ประเทศ…………..ซ่ึงมีบริษทัในเครือหลายแห่งทัว่โลกด าเนินธุรกิจผลิตและ 
ขายสินคา้…………..ยีห่อ้…………..มาเป็นระยะเวลานาน  ทั้งน้ี เพื่อใหสิ้นคา้มีคุณภาพไดม้าตรฐานเดียวกนั  
บริษทัจะตอ้งใชเ้ทคโนโลยกีารผลิตและวตัถุดิบจากบริษทัแม่เท่านั้น นอกจากน้ี กลุ่มลูกคา้ของบริษทัส่วนใหญ่ 
จะเป็นลูกคา้เดิมท่ีน าเขา้สินคา้จากบริษทัแม่ การด าเนินธุรกิจของบริษทัแม่จึงตอ้งพึ่งพิงบริษทัแม่เป็นผูก้ าหนด
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นโยบายการบริหารงานทั้งหมด บริษทัจึงเป็นเพียงฐานการผลิตให้กบับริษทัแม่เท่านั้น ซ่ึงบริษทัแม่มีนโยบาย 
ในการจดัตั้งบริษทัในเครือเพิ่มอีก 1 แห่งท่ี....(ประเทศจีน/ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต)้..... เพื่อใช ้
ประโยชน์จาก ตน้ทุนค่าแรงท่ีต ่ามาก  บริษทัจึงอาจมีความเส่ียงจากการท่ีบริษทัแม่จะยา้ยฐานผลิตจากบริษทั 
ไปยงั  ....(เช่น ประเทศจีน/ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต)้....แทน หากตน้ทุนค่าแรงท่ีประหยดัไดคุ้ม้กบั 
ค่าขนส่งในการน าเขา้สินคา้ และช่วยลดตน้ทุนการผลิต ซ่ึงจะกระทบต่อความอยูร่อดในการประกอบธุรกิจ 
ในระยะยาวได ้
 นอกจากน้ี การพึ่งพาบริษทัแม่ในลกัษณะขา้งตน้ท าใหบ้ริษทัมีความเส่ียงดา้นความอยูร่อดในกรณี 
ท่ีมีการเปล่ียนแปลงผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือในอีกดา้นหน่ึงอาจท าใหผู้ถื้อหุ้นใหญ่รายอ่ืนไม่สามารถเขา้มา
ครอบง ากิจการเพื่อเปล่ียนแปลงการจดัการ  ในกรณีท่ีฝ่ายจดัการปัจจุบนัไม่สามารถท างานใหเ้กิดประโยชน์
สูงสุดแก่ผูถื้อหุน้ 
 

ความเส่ียงจากการบริหารงานท่ีพึ่งพิงผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
 สินคา้ของบริษทัมีภาพลกัษณ์ท่ีติดกบัผูบ้ริหารส าคญัของบริษทัราย………..ซ่ึงถือหุน้ในบริษทั 
ร้อยละ .............โดย...(ช่ือผูบ้ริหาร) ..... มีส่วนส าคญัในการบริหารงานบริษทัจนมีช่ือเสียงและเป็นท่ียอมรับ 
ในอุตสาหกรรมและท าให้บริษทัมีผลการด าเนินงานท่ีดีอยา่งต่อเน่ือง โดยในปี ........บริษทัมีรายไดจ้ านวน ...... 
คิดเป็นร้อยละ ...........หรือมีอตัราการเติบโตในระยะเวลา ..........ปี เป็นร้อยละ ............(สามารถเพิ่มส่วนแบ่ง
ทางการตลาดจากร้อยละ ............. เป็นร้อยละ ............ หากบริษทัสูญเสียผูบ้ริหารดงักล่าวไป อาจส่ง 
ผลกระทบต่อการบริหารจดัการของบริษทัและผลการด าเนินงานของบริษทัได ้ อยา่งไรก็ดี บริษทัอยูร่ะหวา่ง
การปรับโครงสร้างการจดัการของบริษทัให้มีการกระจายอ านาจการจดัการ ขอบเขตหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ
ใหแ้ก่ผูบ้ริหารในสายงานต่าง ๆ ตามความรู้ความสามารถและประสบการณ์ เพื่อลดความเส่ียงจากการพึ่งพิง 
ผูบ้ริหารรายดงักล่าว 
 

ความเส่ียงดา้นการบริหารจดัการในบริษทัยอ่ยท่ีประกอบธุรกิจหลกัจากการถือหุ้นไม่ถึงร้อยละ 75 
 บริษทัไม่มีการประกอบธุรกิจหลกัอยา่งมีนยัส าคญัเป็นของตนเอง (บริษทัมีลกัษณะเป็น holding 
company) รายไดห้ลกัของบริษทัจึงมาจากบริษทัยอ่ยท่ีเป็นบริษทัท่ีประกอบธุรกิจหลกัซ่ึงมี ............ แห่ง  
โดยบริษทัถือหุ้นในบริษทัยอ่ยดงักล่าวในสัดส่วนมากกวา่ร้อยละ 51 แต่ไม่ถึงร้อยละ 75  แมจ้ะมีสิทธิ 
ในการออกเสียงในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเกินก่ึงหน่ึง แต่บริษทัไม่สามารถควบคุมมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นไดเ้กือบ
ทั้งหมด เน่ืองจากการท ารายการบางประเภทจะตอ้งไดรั้บเสียงสนบัสนุนจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นไม่น้อยกวา่  
3 ใน 4 เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การซ้ือหรือขายกิจการ เป็นตน้  

 

ความเส่ียงจากเง่ือนไขสัญญาเงินกูท่ี้มีขอ้จ ากดัในการจ่ายเงินปันผล 
 ณ วนัท่ี................ บริษทัมีการกูเ้งินยืมจากสถาบนัการเงิน 1 แห่ง จ านวน .......... ลา้นบาท ซ่ึงสัญญา
เงินกูมี้อาย ุ............. ปี โดยมีก าหนดช าระคืนในวนัท่ี ................... และก าหนดเง่ือนไขใหบ้ริษทัตอ้งจ่าย 
เงินปันผลไม่เกิน 50% ของก าไรสุทธิของปีนั้น ๆ และบริษทัจะไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได ้หากบริษทั 
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ไม่สามารถด ารงอตัราส่วนความสามารถในการช าระหน้ี (debt service coverage ratio : DSCR)  ใหไ้ม่ต ่ากวา่ 
........... เทา่  ในปี ...............บริษทัมี DSCR เป็น ..........เท่า และมีอตัราก าไรสุทธิในระดบัต ่า เน่ืองจาก 
มีภาระดอกเบ้ียจ่ายสูง เป็นจ านวน .............. ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ .............. ของรายไดร้วม บริษทัจึง
อาจจะไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได ้
 

ความเส่ียงจากการท่ีบริษทัมีขาดทุนสะสมจ านวนมาก อาจไม่สามารถจ่ายเงินปันผลไดใ้นอนาคตอนัใกล ้
ในงวดบญัชีปี…………..บริษทัมีผลการด าเนินงานขาดทุนสุทธิจ านวน…………ลา้นบาท ซ่ึงเป็น 

การด าเนินงานขาดทุนสุทธิต่อเน่ืองเป็นปีท่ี…………..ของบริษทั และมีผลใหบ้ริษทั มีผลการด าเนินงาน
ขาดทุนสะสม ณ ส้ินปี………..เป็นจ านวน…………..ลา้นบาท ทั้งน้ี การท่ีบริษทัมีขาดทุนสะสมจ านวนมาก
ในช่วง………….ปีท่ีผา่นมานั้น เน่ืองจากบริษทัมีภาระดอกเบ้ียจ่ายสูงจากการกูย้ืมเงินและขาดทุนจาก 
การจ าหน่ายสินทรัพยจ์ านวน…………..ลา้นบาท และจ านวน…………..ลา้นบาท ตามล าดบั  ในขณะท่ีบริษทั
ประสบภาวะการแข่งขนัค่อนขา้งสูง ท าใหย้อดขายของบริษทัและอตัราส่วนก าไรสุทธิลดลงอยา่งต่อเน่ือง 
จากปี………..จาก…………..เป็น…………..ตามล าดบั การท่ีบริษทัมีขาดทุนสะสมจ านวนมากดงักล่าว ท าให้
บริษทัไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้กบัผูถื้อหุน้ไดต้ามกฎหมาย และผูถื้อหุน้มีความเส่ียงท่ีจะไม่ไดรั้บเงินปันผล
ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลท่ีก าหนดไวอี้กประมาณ………..ปี 

อยา่งไรก็ดี ในขณะน้ีบริษทัก าลงัอยูร่ะหวา่งการฟ้ืนฟูกิจการและปรับเปล่ียนกลยทุธ์การตลาด  
ซ่ึงบริษทัคาดวา่การด าเนินการตามแผนดงักล่าวจะสามารถลดภาระหน้ีดงักล่าวได ้และการด าเนินการดงักล่าว
จะมีผลใหบ้ริษทัสามารถเร่ิมมีก าไรสุทธิส าหรับผลประกอบการปี………………..และคาดวา่จะสามารถลด 
การขาดทุนสะสมไดห้มดภายในปี…………..ซ่ึงจะท าใหบ้ริษทัสามารถจ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้ไดต้ั้งแต่ 
ผลประกอบการปี………..เป็นตน้ไป 

 
ความเส่ียงจากท่ีบริษทัมีมติใหเ้สนอขายหุน้หรือหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพในสัดส่วนท่ีมีนยัส าคญั (dilution effect) 

เม่ือวนัท่ี……………..ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัไดมี้มติให้ออกเสนอขายหุน้เพิ่มทุน/หลกัทรัพย์
แปลงสภาพจ านวน……………..โดยเป็นการเสนอขายแบบ…(เช่น ใหผู้ล้งทุนแบบเฉพาะเจาะจง ESOP)….. 
(คิดเป็นร้อยละ………….ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี……………….. 
ซ่ึงปัจจุบนัคณะกรรมการบริษทัยงัมิไดมี้มติใหเ้สนอขาย ทั้งน้ี หากบริษทัเสนอขายหุน้/หลกัทรัพยแ์ปลงสภาพ 
ดงักล่าวทั้งจ านวน จะท าใหสิ้ทธิออกเสียงและสัดส่วนการถือหุน้ของผูถื้อหุ้นปัจจุบนั (control dilution) ลดลง
ร้อยละ…………..ปัจจุบนัมีแผนท่ีจะเสนอขายหุน้จ านวนดงักล่าวใหแ้ก่……………..เพื่อ…………….. 
ในประมาณเดือน……………….. 

 

ความเส่ียงจากการท่ีส่วนของผูถื้อหุ้นอาจต ่ากวา่ศูนย ์(ติดลบ) ส่งผลให้หลกัทรัพยไ์ม่สามารถซ้ือขาย 
ในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ได ้
 ณ วนัท่ี………………..บริษทัมีส่วนของผูถื้อหุน้ติดลบ…………..ลา้นบาท และในปีท่ีผา่นมา  
บริษทัมีผลด าเนินการขาดทุนจ านวน …………..ลา้นบาท ซ่ึงหากในปีหนา้ บริษทัยงัคงมีผลด าเนินการขาดทุน
จ านวนเท่ากบัในปีท่ีผา่นมา อาจท าใหส่้วนของผูถื้อหุน้ติดลบ ณ วนัส้ินงวดปี ……………….อีก ซ่ึงจะส่งผลให้
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หลกัทรัพยข์องบริษทัเขา้ข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ได ้ อยา่งไรก็ดี บริษทั 
อยูร่ะหวา่งการจดัหามาตรการปรับปรุงแกไ้ขโดย   .... (เช่น จะจดัหาผูล้งทุนรายใหม่ จะเพิ่มทุนเสนอขาย 
ใหผู้ล้งทุนกลุ่มเฉพาะเจาะจง ด าเนินการปรับโครงสร้างการบริหารจดัการ เป็นตน้) ..... 

 

ความเส่ียงจากการท่ีหุ้นมี free float นอ้ยส่งผลใหส้ภาพคล่องในการซ้ือขายนอ้ย 
 ณ วนัท่ี ......................หุน้ของบริษทัส่วนใหญ่เป็นจ านวน ........... หรือร้อยละ......... ถือโดย 
ผูถื้อหุน้(กลุ่ม strategic partner และไม่ไดเ้ป็นหุน้ซ้ือคืนตามเกณฑ ์free float) ..... เพียง .............ราย และ 
เป็นการถือโดยผูถื้อหุน้รายยอ่ย (ซ่ึงถือหุ้นน้อยกวา่  ..............หุน้ หรือร้อยละ ............).เพียงจ านวน ............ 
หรือร้อยละ.........  จึงท าใหมี้หุ้นของบริษทัท่ีซ้ือขายหมุนเวียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ (free float) ค่อนขา้งนอ้ย 
หรือเพียงร้อยละ..........  จึงมีผลใหก้ารซ้ือขายเปล่ียนมือของหุ้นในตลาดรองอาจมีไม่มากนกั และผูล้งทุนทัว่ไป
ไม่สามารถเขา้ถึงเพื่อการซ้ือขายไดป้กติ   ดงันั้น ผูถื้อหุน้จึงอาจจะมีความเส่ียงท่ีจะไม่สามารถขายหุน้ไดท้นัที
ในราคาท่ีตอ้งการ  
หมายเหตุ  ในกรณีท่ีหุน้ของบริษทัจดทะเบียนมีสัดส่วนการกระจายหุน้ใหผู้ถื้อหุน้รายยอ่ย (หุน้ free float)   
ต ่ากวา่หลกัเกณฑท่ี์ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ก าหนดเก่ียวกบัเร่ืองการกระจายรายยอ่ย บริษทัควรเปิดเผยถึงความเส่ียง
ในเร่ืองดงักล่าว ซ่ึงรวมถึงผลกระทบต่อการเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์และแนวทางการแกไ้ข
ดว้ย  
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 ภำคผนวก 5 
 

แบบยืนยันควำมถูกต้องครบถ้วนของค่ำตอบแทนที่จ่ำยให้แก่ส ำนักงำนสอบบัญชีและบริษัทในเครือ 
และตัวอย่ำงกำรเปิดเผยข้อมูลในเร่ืองดังกล่ำว 

 

 เพื่อความสะดวกของบริษทัในการใหผู้ส้อบบญัชียนืยนัความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูล 
ท่ีจะน ามาเปิดเผยในหวัขอ้น้ี ส านกังานไดจ้ดัท า “แบบยนืยนัความถูกตอ้งครบถว้นของค่าตอบแทนท่ีจ่าย 
ใหแ้ก่ส านกังานสอบบญัชีและบริษทัในเครือ” เพื่อใหบ้ริษทัส่งใหผู้ส้อบบญัชียนืยนัความถูกตอ้ง  
ก่อนน าค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (audit fee) และค่าบริการอ่ืนท่ีนอกเหนือจากงานสอบบญัชี (non-audit 
fee) แต่ละประเภทของงานบริการมาเปิดเผย  นอกจากน้ี เพื่อความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งตรงกนั ส านกังานไดจ้ดัท า
ตวัอยา่งการเปิดเผยขอ้มูลในเร่ืองดงักล่าว เพื่อเป็นแนวทางดว้ย  อยา่งไรก็ดี หากบริษทัเห็นว่ามีแบบหรือวิธีการ
อ่ืนท่ีเหมาะสมกวา่ก็อาจปรับใชต้ามความเหมาะสมก็ได ้ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

แบบยืนยันควำมถูกต้องครบถ้วนของค่ำตอบแทนที่จ่ำยให้แก่ส ำนักงำนสอบบัญชีและบริษัทในเครือ 

รอบปีบัญชีส้ินสุดวันที่................. 

ค าแนะน าในการใชแ้บบ 
ใหบ้ริษทัระบุค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (audit fee) และค่าบริการอ่ืนท่ีนอกเหนือจากงานสอบบญัชี  
(non-audit fee)25  ท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยจ่ายให้ส านกังานสอบบญัชีและบริษทัในเครือดงักล่าว ในแบบน้ีก่อน
แลว้จึงส่งใหผู้ส้อบบญัชียนืยนัและรับรองความถูกตอ้ง 
 

ค่ำตอบแทนจำกกำรสอบบัญชี (audit fee)  

รายการท่ี 
ช่ือบริษัทผู้จ่ำย ช่ือผู้สอบบญัชี ค่ำสอบบัญชี 

1 บมจ. ตวัอยา่ง นาย ก 100,000 
2 บริษทัยอ่ย 1 นาย ก 50,000 
3 บริษทัยอ่ย 2 นาย ข 50,000 
4 บริษทัยอ่ย 3 นาย ค 30,000 

รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี 
230,000 

 

 
25
 ตวัอยา่งงานบริการอื่นท่ีนอกเหนือจากงานสอบบญัชี (non-audit service) ปรากฏตามหมายเหตขุอ้ 1 ทา้ยแบบฟอร์มน้ี 
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ค่ำบริกำรอ่ืนที่นอกเหนือจำกงำนสอบบัญชี (non-audit fee) 

รายการ
ที ่

ช่ือบริษัท 
ผู้จ่ำย 

ประเภทของงำนบริกำรอ่ืน  
(non-audit service) 

ผู้ให้บริกำร 

ค่ำบริกำรอ่ืนที่นอกเหนือจำก
งำนสอบบัญชี 

ส่วนที่จ่ำยไปใน
ระหว่ำงปีบญัชี 

ส่วนที่จะต้อง
จ่ำยในอนำคต 

5 บมจ. ตวัอยา่ง การตรวจสอบตามวิธีการ 
ท่ีตกลงร่วมกนั  

ส านกังาน ABC 100,000 50,000 

6 บมจ. ตวัอยา่ง การศึกษาความเป็นไปได้
ของโครงการ 

ABC Advisory 
Service Co., Ltd. 

60,000  

7 บริษทัยอ่ย 1 การศึกษาความเป็นไปได้
ของโครงการ 

ABC Advisory 
Service Co., Ltd. 

50,000  

8 บริษทัยอ่ย 2 การตรวจสอบการปฏิบติั 
ตามสัญญา   

นาง ง  200,000 

รวมค่ำบริกำรอ่ืนที่นอกเหนือจำกงำนสอบบัญชี (non-audit fee) 210,000 250,000 

 
ขอ้มูลขา้งตน้ 

❑ ถูกตอ้งครบถว้นแลว้  ทั้งน้ี ขา้พเจา้ขอยนืยนัวา่ไม่มขีอ้มูลงานบริการอ่ืนท่ีบริษทัและบริษทัย่อยจ่ายให้
ส านกังานสอบบญัชีและบริษทัในเครือ ท่ีขา้พเจา้ทราบและไม่มีการเปิดเผยไวข้า้งตน้ 

❑ ไม่ถูกตอ้ง ไม่ครบถว้น กล่าวคือ         
          
เม่ือปรับปรุงขอ้มูลขา้งตน้ (ถา้มี) แลว้  ขา้พเจา้ขอยนืยนัวา่ขอ้มูลทั้งหมดในแบบฟอร์มน้ีแสดง
ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชีและค่าบริการอ่ืนท่ีนอกเหนือจากงานสอบบญัชีท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ย
จ่ายใหส้ านกังานสอบบญัชีและบริษทัในเครือ ท่ีถูกตอ้งครบถว้น  

 
  
 ลงช่ือ  ก   
  ( นาย ก  ) 
 สังกดั  ส านกังาน ABC  
  ผูส้อบบญัชีของ บมจ.ตวัอยา่ง 
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หมำยเหตุ แนบท้ำยแบบยืนยันควำมถูกต้องครบถ้วนของค่ำตอบแทนที่จ่ำยให้แก่ส ำนักงำนสอบบัญชีและ 
บริษัทในเครือ 
ข้อ 1 ตัวอย่ำงงำนบริกำรอ่ืนที่นอกเหนือจำกงำนสอบบัญชี (non-audit service) 

ก. การวิเคราะห์สถานะเงินสดของกิจการ (Cash monitoring) 
ข. การศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการ (Feasibility Study) 
ค. การตรวจสอบตามวิธีการท่ีตกลงร่วมกนั (Engagement to Perform Agree-upon Procedures) เช่น  

การตรวจสอบขอ้มูลเก่ียวกบัเจา้หน้ีการคา้  ลูกหน้ีการคา้  การซ้ือสินคา้จากบุคคลหรือกิจการ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกนั  ยอดขายและก าไรตามส่วนงาน เป็นตน้ 

ง. การตรวจสอบเพื่อวตัถุประสงคเ์ฉพาะ (Special Purpose Audit Engagement) เช่น การตรวจสอบ 
งบการเงินท่ีจดัท าขึ้นตามหลกัการบญัชีอ่ืนนอกเหนือจากหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป  การตรวจสอบ
ส่วนประกอบของงบการเงิน  การตรวจสอบการปฏิบติัตามสัญญา  การตรวจสอบงบการเงินแบบยอ่  
เป็นตน้ 

จ. การใหบ้ริการดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล (Management Functions or Human Resource Services) 
ฉ. การเป็นท่ีปรึกษาธุรกิจในดา้นต่าง ๆ ท่ีไม่เก่ียวกบังานสอบบญัชี 
ช. การใหบ้ริการดา้นกฎหมายและภาษ ี
ซ. การเป็นนายหนา้ ตวัแทน การเป็นท่ีปรึกษาการลงทุน และวาณิชธนกิจ 
ฌ. การออกแบบระบบบญัชีและการเงิน 
ญ. การประเมินราคาทรัพยสิ์น 
ฎ. การประเมินมูลค่าของกิจการ (Valuation) 
ฏ. การประเมินค่าสถิติประกนัภยั (Actuarial Service) 
ฐ. การออกแบบระบบการควบคุมภายใน 
ฑ. การใหค้ าปรึกษาหรือใหบ้ริการดา้นการตรวจสอบภายใน 
ฒ. การบริหารจดัการทรัพยสิ์น (Asset Management) 
ณ. การตรวจสอบสถานะของกิจการ (Due Diligence) 
ด. การเป็นผูบ้ริหารแผนฟ้ืนฟูกิจการ 
ต. การใหบ้ริการยกร่างและเสนอแผนฟ้ืนฟูกิจการ 
ถ. การตรวจสอบหรือจดัท าขอ้มูลทางการเงินท่ีเก่ียวกบัอนาคต เช่น การสอบทานหรือจดัท า 

ประมาณการงบการเงิน 
ท. การรับท าบญัชี 
 

ข้อ 2  นิยำมของบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและส ำนักงำนสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด พร้อม
ตัวอย่ำง 

ก. คู่สมรสและบุตรท่ียงัตอ้งพึ่งพิงหรืออยูใ่นอุปการะของผูส้อบบญัชี  เช่น บุตรท่ีอยูอ่าศยั 
ในบา้นของบิดามารดา  บุตรท่ียงัตอ้งพึ่งพิงเงินไดบ้างส่วนจากบิดามารดา เป็นตน้ 
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ข. กิจการท่ีมีอ านาจควบคุมส านกังานสอบบญัชี  กิจการท่ีถูกควบคุมโดยส านกังานสอบบญัชี และ
กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบัส านกังานสอบบญัชี ไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม 
เช่น บริษทัแม่  บริษทัยอ่ย  บริษทัในเครือ เป็นตน้ 

ค. กิจการท่ีอยูภ่ายใตอิ้ทธิพลอยา่งเป็นสาระส าคญัของส านกังานสอบบญัชี  เช่น บริษทัร่วม เป็นตน้ 
ง. หุน้ส่วนหรือเทียบเท่าของส านกังานสอบบญัชี   
จ. คู่สมรสและบุตรท่ียงัตอ้งพึ่งพิงหรืออยูใ่นอุปการะของบุคคลตาม (ง) 
ฉ. กิจการท่ีผูส้อบบญัชี บุคคลตาม (ก) (ง) หรือ (จ) มีอ านาจควบคุมหรือมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระส าคญั 

ไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม เช่น กรณีท่ีบุคคลตาม (ก) (ง) หรือ (จ) ไปเปิดกิจการส่วนตวั
หรือไปมีหุน้ส่วนในธุรกิจต่าง ๆ เป็นตน้ 

ทั้งน้ี ในการพิจารณาลกัษณะของการควบคุมหรือการมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระส าคญัท่ีจะเขา้ข่าย 
เป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชีและส านกังานสอบบญัชีขา้งตน้ ใหน้ านิยามตามมาตรฐาน 
การบญัชีวา่ดว้ยเร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมาใชบ้งัคบั 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ตัวอย่ำงกำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับค่ำตอบแทนของส ำนักงำนสอบบัญชี 

และบริษัทในเครือ 

ค่ำตอบแทนของส ำนักงำนสอบบัญชีและบริษัทในเครือ 

1. ค่ำตอบแทนจำกกำรสอบบัญชี (audit fee)  

 บริษทัและบริษทัยอ่ยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชี ใหแ้ก่ 

- ผูส้อบบญัชีของบริษทั ในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมามีจ านวนเงินรวม 150,000  บาท 
 - ส านกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดั  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชีและส านกังาน 
สอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดั ในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมามีจ านวนเงินรวม 80,000  บาท  
 

2. ค่ำบริกำรอ่ืนที่นอกเหนือจำกงำนสอบบัญชี (non-audit fee) 
 

 บริษทัและบริษทัยอ่ยจ่ายค่าบริการอ่ืนท่ีนอกเหนือจากงานสอบบญัชีใหแ้ก่ส ำนักงำนสอบบัญชีและ 
บริษัทในเครือดงักล่าวโดยมีรายละเอียดดงัน้ี  
 

รายการ
ที ่

ช่ือบริษัท 
ผู้จ่ำย 

ประเภทของงำนบริกำรอ่ืน  
(non-audit service) 

ผู้ให้บริกำร 

ค่ำบริกำรอ่ืนที่นอกเหนือจำก
งำนสอบบัญชี 

ส่วนที่จ่ำยไปใน
ระหว่ำงปีบญัชี 

ส่วนที่จะต้อง
จ่ำยในอนำคต 

1 บมจ. ตวัอยา่ง การตรวจสอบตามวิธีการ 
ท่ีตกลงร่วมกนั  

ส านกังาน ABC 100,000 50,000 
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รายการ

ที ่
ช่ือบริษัท 
ผู้จ่ำย 

ประเภทของงำนบริกำรอ่ืน  
(non-audit service) 

ผู้ให้บริกำร 

ค่ำบริกำรอ่ืนที่นอกเหนือจำก
งำนสอบบัญชี 

ส่วนที่จ่ำยไปใน
ระหว่ำงปีบญัชี 

ส่วนที่จะต้อง
จ่ำยในอนำคต 

2 บมจ. ตวัอยา่ง การศึกษาความเป็นไปได้
ของโครงการ 

ABC Advisory 
Service Co., Ltd. 

60,000  

3 บริษทัยอ่ย 1 การศึกษาความเป็นไปได้
ของโครงการ 

ABC Advisory 
Service Co., Ltd. 

50,000  

4 บริษทัยอ่ย 2 การตรวจสอบการปฏิบติั 
ตามสัญญา   

นาง ง  200,000 

รวมค่ำบริกำรอ่ืนที่นอกเหนือจำกงำนสอบบัญชี (non-audit fee) 210,000 250,000 
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ภำคผนวก 6 
 

ข้อแนะน ำกำรเปิดเผยหัวข้อรำยกำรระหว่ำงกัน 

 
1. รำยกำรระหว่ำงกัน หมายถึง ธุรกรรมหรือรายการทางธุรกิจ หรือธุรกิจท่ีคลา้ยคลึงหรือแข่งขนักนั  
หรือมีความสัมพนัธ์หรือเก่ียวขอ้งกนัอ่ืนใด ท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหวา่งบริษทั  
(บริษทัท่ีออกหลกัทรัพยห์รือบริษทัยอ่ย) กบับุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง  
 

ตวัอยา่งรายการระหวา่งกนัท่ีตอ้งเปิดเผยรายละเอียด 
(1)   การซ้ือหรือขาย วตัถุดิบ หรือ สินคา้  

 (2)   การใหห้รือรับบริการ เช่น ขนส่งสินคา้  
(3)   การเช่าหรือใหเ้ช่า (รวมการท าสัญญาเช่าระยะยาว)  เช่น ท่ีดิน ส านกังาน คลงัสินคา้ 
(4)   การซ้ือขายสินทรัพย ์ หรือการใหสิ้ทธ์ิการใชสิ้นทรัพย ์
(5)   การเป็นตวัแทน 
(6)   การมีสัญญาการจดัการ 
(7)   การจดัหาเงินทุน  การรับหรือใหค้วามช่วยเหลือทางการเงิน เช่น กูย้มืเงิน ค ้าประกนั 
(8)   การใหห้รือไดรั้บขอ้มูลจากการวิจยัและพฒันา 
(9)   การใหห้รือรับบริการเป็นท่ีปรึกษา หรือความช่วยเหลือทางเทคนิค 

 
2. นิยำมที่เกี่ยวข้อง 
 2.1  บุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง 
  สรุปนิยามบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้และบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัไดด้งัน้ี 
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เปรียบเทียบนิยำมบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 

บุคคลท่ีอำจมีควำมขัดแย้ง บุคคลท่ีเกีย่วโยงกนั 
ใชใ้นการเปิดเผยรายการระหว่างกนัในแบบ 56-1 ใชป้ระกอบการพิจารณาการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

 ประกำศเก่ียวกับหลักเกณฑ์กำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน 1 พรบ. หลักทรัพย์ฯ มำตรำ 89/1 

(ก) กรรมการหรือผูบ้ริหารของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์ (ก) กรรมการหรือผูบ้ริหารของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์ (ก) กรรมการหรือผูบ้ริหาร  
(ข) ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์ (ข) ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์  

(ค) ผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์ (ค) ผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์ (ข) บุคคลท่ีมีอ ำนำจควบคุมกิจกำรบริษทั และในกรณีบุคคลนั้นเป็น 
นิติบุคคลให้หมายรวมถึงกรรมการของนิติบุคคลนั้นดว้ย 

 (ง) บุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอให้เป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อ านาจควบคุม 
ของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์

 

 (จ) ผู้ท่ีเก่ียวข้องของ (ก)-(ง)   
(ง) บุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต ทางการสมรส 
หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกบับุคคลตาม (ก) (ข) 
หรือ (ค) ซ่ึงไดแ้ก่ บิดา มารดา คู่สมรส พี่นอ้ง บุตร หรือ 
คู่สมรสของบุตร 

(ฉ) ญาติสนิทของ (ก)-(ง) 
 ญาติสนิท ไดแ้ก่ บุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือ 
โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ดงัน้ี บิดา มารดา คู่สมรส พี่นอ้ง และ
บุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร 

(ค) คู่สมรส บุตรหรือบุตรบุญธรรมท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ของกรรมการ 
ผูบ้ริหาร หรือบุคคลตาม (ข) 
 

(จ) นิติบุคคลใด ๆ ท่ีบุคคลตาม (ก) (ข) หรือ (ค)  
ถือหุ้น หรือมีอ านาจควบคุมหรือมีส่วนไดเ้สียอื่นใด  
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้มอยา่งมีนยัส าคญั 

(ช) นิติบุคคลใด ๆ ท่ีมีผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุม เป็น  
 - บุคคลตาม (ก)-(ง)   
 - ผูท่ี้เก่ียวขอ้งและญาติสนิทของบุคคลตาม (ก)-(ง)  

(ง) นิติบุคคลท่ีบุคคลตาม (ข) หรือ (ค) มีอ านาจควบคุมกิจการ 

 
 

(ซ) บุคคลท่ีโดยพฤติการณ์บ่งช้ีไดว่้า เป็นผูท้  าการแทน หรืออยูภ่ายใต้
อิทธิพลของบุคคลตาม (ก)–(ซ) ตดัสินใจ การก าหนดนโยบาย  
การจดัการ หรือการด าเนินงานอยา่งมีนยัส าคญั หรือบุคคลอื่นที่ตลาด
หลกัทรัพยฯ์ เห็นว่ามีพฤติการณ์ในท านองเดียวกนั 

(จ) บุคคลใดท่ีกระท าดว้ยความเขา้ใจหรือตกลงว่า หากบริษทัท าธุรกรรม
ท่ีให้ประโยชน์ทางการเงินแก่บุคคลดงักล่าว บุคคลดงัต่อไปน้ี จะได้
ประโยชน์ทางการเงินดว้ย ทั้งน้ี เฉพาะการท าธุรกรรมดงักล่าว  
บุคคลดงักล่าวไดแ้ก่  
   (1) กรรมการหรือผูบ้ริหาร  
   (2) บุคคลท่ีมีอ านาจควบคุมกิจการบริษทั และกรรมการของนิติบุคคล 
ท่ีมีอ านาจควบคุมกิจการบริษทั  



- 130 - 
 

 

 

บุคคลท่ีอำจมีควำมขัดแย้ง บุคคลท่ีเกีย่วโยงกนั 
   (3) คู่สมรส บุตร หรือบุตรบุญธรรมท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคล
ตาม (1)-(3) 

 อ ำนำจควบคุมกิจกำร หมายความว่า 
(1) การถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในนิติบุคคลหน่ึงเกินกว่าร้อยละ 50  
ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น 
(2) การมีอ านาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของ
นิติบุคคลหน่ึง ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยออ้ม หรือไม่ว่าเพราะเหตุอื่นใด 
(3) การมีอ านาจควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการตั้งแต่ก่ึงหน่ึง
ของกรรมการทั้งหมด ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยออ้ม 
 

หมำยเหตุ 
- อ ำนำจควบคุมกิจกำร หมายความว่า 
(1) การถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในนิติบุคคลหน่ึงเกินกว่าร้อยละ 50  
ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น 
(2) การมีอ านาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของ
นิติบุคคลหน่ึง ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยออ้ม หรือไม่ว่าเพราะเหตุอื่นใด 
(3) การมีอ านาจควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการตั้งแต่ก่ึงหน่ึง
ของกรรมการทั้งหมด ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยออ้ม 
-บุคคลท่ีมีควำมเก่ียวข้อง ตำมที่ก ำหนดใน พรบ.หลักทรัพย์ฯ หมายถึง  
บุคคลตาม (ข) ถึง (ง)   

 
หมำยเหตุ   1  ไดแ้ก่ ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
  เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546  (รวมเรียก “ประกาศ ท่ี ทจ. 21/2551”)  ทั้งน้ี ประกาศ ท่ี ทจ. 21/2551 
  ก าหนดนิยามรายการท่ีเก่ียวโยงกนัใหห้มายถึง รายการระหวา่งบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยห์รือบริษทัยอ่ยกบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์
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 2.2  ผู้บริหำร หมายถึง ผูจ้ดัการ หรือผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารส่ีรายแรกนบัต่อจากผูจ้ดัการลงมา  
ผูซ่ึ้งด ารงต าแหน่งเทียบเท่ากบัผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารรายท่ีส่ีทุกราย และใหห้มายความรวมถึง 
ผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือการเงินท่ีเป็นระดบัผูจ้ดัการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า 
 
  ตัวอย่างของการพิจารณาผู้บริหารตามนิยามข้างต้น 
 

 
 2.3   ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หมายถึง ผูถื้อหุน้ในผูอ้อกหลกัทรัพยเ์กินกวา่ร้อยละสิบของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิ 
ออกเสียงทั้งหมดของผูอ้อกหลกัทรัพย ์การถือหุน้ดงักล่าวให้นบัรวมหุน้ท่ีถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องดว้ย 
   ตัวอย่างการนับรวมการถือหุ้น 

 
 
 
 2.4   ผู้ทีเ่กี่ยวข้อง หมายถึง   บุคคลหรือหา้งหุ้นส่วนท่ีมีความสัมพนัธ์กบับุคคลใดในลกัษณะใด 
ลกัษณะหน่ึงดงัน้ี 
  (ก) คู่สมรสของบุคคลดงักล่าว 
  (ข) บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดงักล่าว 
  (ค) หา้งหุน้ส่วนสามญัซ่ึงบุคคลดงักล่าวหรือบุคคลตาม (ก) หรือ (ข) เป็นหุ้นส่วน 
  (ง) หา้งหุ้นส่วนจ ากดัท่ีบุคคลดงักล่าวหรือบุคคลตาม (ก) หรือ (ข) เป็นหุ้นส่วนจ าพวกไม่จ ากดั 
ความรับผิด หรือเป็นหุ้นส่วนจ าพวกจ ากดัความรับผิดท่ีมีหุ้นรวมกนัเกินกวา่ร้อยละสามสิบของหุ้นทั้งหมดของ
หา้งหุน้ส่วนจ ากดั 

ผู้จัดการ(MD/CEO) 

+ 

 

ผู้บริหาร 5 CFO ผู้บริหาร 1 ผู้บริหาร 2 ผู้บริหาร 3 ผู้บริหาร 4 

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี 

y% 

> 30% 

x% 

บริษทั 

นิติบคุคลอ่ืน 

นาย A + คู่สมรส + บุตรไม่บรรลนิุติภาวะ 

ผู้จัดการฝ่ายการเงิน 

หาก x% + y% > 10% นาย A จะเข้าข่ายเป็นหุ้นรายใหญ่ของบริษทั  
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  (จ) บริษทัจ ากดัหรือบริษทัมหาชนจ ากดัท่ีบุคคลดงักล่าวหรือบุคคลตาม (ก) หรือ (ข) หรือ 
หา้งหุน้ส่วนตาม (ค) หรือ (ง) ถือหุ้นรวมกนัเกินกวา่ร้อยละสามสิบของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 
ของบริษทันั้น หรือ 
  (ฉ) บริษทัจ ากดัหรือบริษทัมหาชนจ ากดัท่ีบุคคลดงักล่าวหรือบุคคลตาม (ก) หรือ (ข) หรือห้าง
หุน้ส่วนตาม (ค) หรือ (ง) หรือบริษทัตาม (จ) ถือหุ้นรวมกนัเกินกวา่ร้อยละสามสิบของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่าย 
ไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทันั้น 
  (ช) นิติบุคคลท่ีบุคคลดงักล่าวสามารถมีอ านาจในการจดัการในฐานะเป็นผูแ้ทนของนิติบุคคล 
 

 2.5   ผู้มีอ ำนำจควบคุม หมายถึง ผูถื้อหุน้หรือบุคคลอ่ืนซ่ึงโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบาย  
การจดัการ หรือการด าเนินงานของบริษทัอยา่งมีนยัส าคญั ไม่วา่อิทธิพลดงักล่าวจะสืบเน่ืองจากการเป็นผูถื้อหุน้ 
หรือไดรั้บมอบอ านาจตามสัญญา หรือการอ่ืนใดก็ตาม โดยเฉพาะอยา่งยิง่คือบุคคลท่ีเขา้ลกัษณะขอ้ใดขอ้หน่ึง
ดงัน้ี 

 (ก) บุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้มเกินกวา่ร้อยละยีสิ่บหา้ของจ านวนหุน้ 
ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั 

  (ข) บุคคลท่ีตามพฤติการณ์สามารถควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการของบริษทันั้นได ้
   (ค) บุคคลท่ีตามพฤติการณ์สามารถควบคุมผูซ่ึ้งรับผิดชอบในการก าหนดนโยบาย การจดัการหรือ 
การด าเนินงานของบริษทัใหป้ฏิบติัตามค าสั่งของตนในการก าหนดนโยบาย การจดัการหรือการด าเนินงานของ
บริษทั 
   (ง) บุคคลท่ีตามพฤติการณ์มีการด าเนินงานในบริษทัหรือมีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของ
บริษทัเยีย่งกรรมการหรือผูบ้ริหาร รวมทั้งบุคคลท่ีมีต าแหน่งซ่ึงมีอ านาจหนา้ท่ีเช่นเดียวกบับุคคลดงักล่าว 
ของบริษทันั้น 
 

3.  ตัวอย่ำงลักษณะควำมสัมพันธ์ที่เข้ำข่ำยเป็นบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งในรำยกำรระหว่ำงกัน 
 

 กรณีที่ 1  ผูมี้อ านาจควบคุมท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งทางตรงหรือทางออ้มเกินกวา่ 25% ของจ านวนหุ้น 
ท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท 

 
  โดยผลรวมของ X% + Z% มากกว่า 25%  

ผู้มีอ านาจควบคุม 

บริษทัจดทะเบียน 

บ. ย่อย 1 บ. ย่อย 2 

>30% 

z% 

51% 

x% 

49% แต่มีอ านาจควบคุม 

นิติบคุคลอ่ืน 
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 กรณีที่ 2  ผูมี้อ านาจควบคุม กรณีเป็นบุคคลท่ีมีอิทธิพลอยา่งมีสาระส าคญัเน่ืองจากมีอ านาจออกเสียง 
ในบริษทัจดทะเบียนหรือบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยไ์ม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม (ซ่ึงเป็นความสัมพนัธ์ของ
บุคคลในเชิงบริหารไม่วา่อยูใ่นต าแหน่งทางบริหารหรือไม่ แต่มีอ านาจในการสั่งการ โดยอาจรวมถึงการมี
สัญญาการจดัการ) โดยรวมถึงสมาชิกในครอบครัว (เช่น บิดา มารดา คู่สมรส บุตร บุตรบุญธรรม หรือคู่สมรส
ของบุตร) และ nominee ดว้ย โดยมีตวัอยา่งเช่น  

 
 กรณีที่ 3   นิติบุคคลใด ๆ ท่ี กรรมการ ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อ านาจควบคุม ถือหุ้น หรือมีอ านาจ
ควบคุมหรือมีส่วนไดเ้สียอ่ืนใด ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้มอยา่งมีนยัส าคญั 

 

บริษทัจดทะเบียน 

ผู้มีอ านาจควบคุม A ผู้มีอ านาจควบคุม B ผู้มีอ านาจควบคุม C 

ไม่มีต าแหน่งทางการบริหาร 
 แต่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ 
ในนโยบายต่าง ๆ ของบริษัท 

ถือหุ้น 30% ไม่มีต าแหน่งทางการ
บริหาร แต่มีอิทธิพลต่อการ

ตัดสินใจในนโยบาย ของบริษัท 

ไม่ได้ถือหุ้น และไม่มีต าแหน่งทางการบริหาร 
แต่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ โดยผ่านทาง 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

บริษทั 

บ. ใหญ่ 

บ. ใหญ่ท่ีสุด MD คือ นาย A 

MD คือ นาย B 

 

หรือ 

บริษทัจดทะเบียน 

บ. ใหญ่ นาย A (MD) 

นาง B (กรรมการ) บ. ข้าวเจ้า 

บ. นาด ี
เป็นเจ้าของ 

สามีเป็นเจ้าของ 
MD 
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 กรณีที่ 4  กิจการท่ีมีเจา้ของเป็นกรรมการหรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัจดทะเบียนหรือบริษทัท่ีออก
หลกัทรัพย ์

 
 
 กรณีที่ 5  กิจการท่ีมีผู้บริหารส าคัญเป็นคนเดียวกันกับบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทท่ีออกหลักทรัพย์ 

 
4. มำตรกำรคุ้มครองผู้ลงทุน 
 กรณีมีรายการระหวา่งกนัอยา่งต่อเน่ือง บริษทัจดทะเบียนหรือบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยค์วรมีมาตรการ
คุม้ครองผูล้งทุนเพื่อป้องกนัมิใหมี้การถ่ายเทผลประโยชน์หรือป้องกนัผูมี้ส่วนไดเ้สียมิใหไ้ดรั้บประโยชน์ 
ทางการเงินอ่ืนนอกจากประโยชน์ท่ีพึงไดต้ามปกติ โดยมาตรการดงักล่าวตอ้งสามารถตรวจสอบได ้
ในภายหลงั  ทั้งน้ี แนวทางการด าเนินการท่ีจะถือวา่สามารถป้องกนัการถ่ายเทผลประโยชน์ เช่น 

(1) การท าสัญญา เพื่อก าหนดผลตอบแทนของแต่ละฝ่ายใหช้ดัเจน โดยสัญญาดงักล่าวควรมีลกัษณะ 
ดงัน้ี 
 - เป็นสัญญาระยะยาวไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี ถา้อายสุั้นกวา่น้ีตอ้งก าหนดวิธีการต่อสัญญาอยา่งชดัเจน
และยติุธรรม มีเง่ือนไขท่ีไม่แตกต่างกบัการท ากบับุคคลภายนอก 
 - มีการก าหนดผลตอบแทนระหวา่งกนัเป็นจ านวนท่ีแน่นอน หรือสารมารถอา้งอิงกบัราคาตลาด 
(benchmark) ได ้โดยผูส้อบบญัชีตอ้งสามารถตรวจสอบและเปิดเผยรายการดงักล่าวไดใ้นภายหลงัดว้ย 
 - มีการก าหนดผลตอบแทนหรือเง่ือนไขอ่ืนๆท่ีชดัเจนและเป็นธรรมแก่บริษทัจดทะเบียนหรือ
บริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์
 ทั้งน้ี ใหร้ะบุสาระส าคญัดงักล่าวในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีดว้ย 

(2) การรับรองโดยกรรมการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สีย มีขอ้ก าหนดท่ีชดัเจนให้กรรมการท่ีไม่มี 
ส่วนไดเ้สียหรือมีความเก่ียวขอ้งกบัผลประโยชน์ดงักล่าวเป็นผูด้  าเนินการและตดัสินใจเก่ียวกบัเร่ืองรายการ
ระหวา่งกนั โดยกรรมการจะตอ้งรับรองในแบบ 56-1  และเปิดเผย ช่ือ ความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการ ชนิด 
และมูลค่าของรายการดงักล่าว พร้อมทั้งความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของการท ารายการ และความเห็น
ของกรรมการอิสระท่ีแตกต่าง (ถา้มี) ในแบบ 56-1  

บริษทัจดทะเบียน 

นาย C (MD) 

นาย D (ผู้ถือหุ้นรายใหญ่) 

บ. 
ตะวัน 

บ. จันทรา 
เป็นเจ้าของ 

เป็นเจ้าของ 

บริษทัจดทะเบียน นาย E (MD) บ. เก่งกล้า 

มีนาย E เป็น MD ใน 
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(3) การรับรองโดยผูเ้ช่ียวชาญท่ีเป็นบุคคลท่ี 3 ท่ีเป็นอิสระ กรณีท่ีกรรมการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียไม่มี
ความช านาญในการพิจารณารายการระหวา่งกนัท่ีอาจเกิดขึ้น เน่ืองจากการพิจารณารายการดงักล่าวตอ้งใช้
ความรู้หรือความเช่ียวชาญพิเศษ บริษทัจดทะเบียนบริษทั/ท่ีออกหลกัทรัพยต์อ้งจดัใหมี้บุคคลท่ีมีความรู้ 
ความช านาญพิเศษ เป็นผูใ้หค้วามเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของรายการระหวา่งกนันั้น เพื่อน าไปใช้
ประกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการหรือผูท่ี้ถือหุน้ตามแต่กรณี  ทั้งน้ี บุคคลท่ี 3 ดงักล่าวตอ้งเป็นอิสระจาก
บริษทัจดทะเบียนบริษทั/บริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์และบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ โดยมีคุณสมบติัและหนา้ท่ี
ดงัต่อไปน้ี 

- ผูส้อบบญัชี หมายถึง ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีอยูใ่นบญัชีรายช่ือท่ีไดรั้บความเห็นชอบจาก
ส านกังาน มีหนา้ท่ีใหค้วามเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวขอ้งทางดา้นบญัชี 

- ผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์น เป็นผูใ้หค้วามเห็นเก่ียวกบัราคาท่ีเหมาะสมของทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวขอ้ง 
โดยมีหลกัเกณฑ์การประเมินราคาทรัพยสิ์นตามขอ้ 4  

- วิศวกรอิสระ ในกรณีท่ีรายการระหวา่งกนัเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองการก่อสร้างหรืองานดา้นวิศวกรรม
ผูท่ี้ใหค้วามเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของรายการนั้น ตอ้งเป็นวิศวกรท่ีมีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาดา้น
วิศวกรรมท่ีเก่ียวกบัรายการระหวา่งกนันั้น และจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีจรรยาบรรณซ่ึงไม่เคยมีประวติัการกระท าผิด
ทางกฎหมายในเร่ืองเก่ียวกบัวิชาชีพทางวิศวกรรม  

- ส านกังานกฎหมาย ในกรณีท่ีรายการระหวา่งกนัมีประเด็นเก่ียวขอ้งกบัดา้นกฎหมาย  
ผูท่ี้ใหค้วามเห็นหรือตรวจสอบสัญญาตอ้งเป็นส านกังานกฎหมายท่ีเช่ือถือได ้ซ่ึงไม่เคยมีประวติัการให้
ความเห็นต่อประชาชนโดยขาดความรับผิดชอบหรือความรอบคอบ 
 ทั้งน้ี จะตอ้งเปิดเผยความเห็นของบุคคลท่ี 3 ดงักล่าวไวใ้นแบบ 56-1 ดว้ย 
 
5. กำรประเมินรำคำทรัพย์สิน 

การประเมินราคาทรัพยสิ์นท่ีแสดงไวใ้นแบบ 56-1 ใหป้ระเมินราคาโดยบุคคลท่ี 3 ตามหลกัเกณฑแ์ละ
วิธีการดงัน้ี  

(1) ในกรณีท่ีทรัพยสิ์นท่ีแสดงราคาประเมินท่ีดิน อาคาร ส่ิงปลูกสร้าง เคร่ืองจกัรหรือสัญญาเช่า 
ระยะยาว ตอ้งประเมินราคาโดยผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์นท่ีอยูใ่นบญัชีรายช่ือท่ีไดรั้บความเห็นชอบจาก
ส านกังาน และใหใ้ชแ้นวทางการประเมินตามท่ีก าหนดไวใ้นเอกสารแนบ 4 ดว้ย 

(2) ในกรณีทรัพยสิ์นท่ีแสดงราคาประเมินเป็นหลกัทรัพย ์ตอ้งประเมินราคาโดยท่ีปรึกษาทางการเงิน
ท่ีไดรั้บการเห็นชอบจากส านกังาน 

(3) ในกรณีทรัพยสิ์นท่ีแสดงราคาประเมินเป็นเคร่ืองจกัรท่ีมีลกัษณะเฉพาะ สัมปทานส าหรับ
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีการหมดเปลือง หรือทรัพยสิ์นอ่ืนท่ีไม่เขา้ลกัษณะตาม (1) และ (2) ตอ้งประเมินโดย
หน่วยงานราชการ หรือผูช้  านาญการในดา้นนั้นท่ีเป็นอิสระ 

ทั้งน้ี บริษทัอาจแสดงราคาอา้งอิงจากแหล่งอ่ืนหรือเหตุผลของการก าหนดราคาดงักล่าวสามารถ 
แสดงไดว้า่ ราคาของทรัพยสิ์นเป็นธรรมและเหมาะสมแทนการประเมินราคาขา้งตน้ได้ 
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6.  ตัวอย่ำงกำรเปิดเผยข้อมูลรำยกำรระหว่ำงกัน 
 (1) ตัวอย่ำงกำรขำยสินค้ำและบริกำรที่มีรำยกำรคล้ำยคลึงกัน 

บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ลกัษณะรายการและลกัษณะความสัมพนัธ์ มูลค่ารายการ  
(ลา้นบาท) 

  ปี ...... ปี ...... 
บริษทั ศรีสุข จ ากดั เป็นบริษทัของนายมัง่มี 
ซ่ึงเป็นกรรมการผูจ้ดัการของบริษทั ใหญ่ 
จ ากดั โดยนายมัง่มี ภรรยาและบตุร  
ซ่ึงไดแ้ก่ ......ถือหุ้นในบริษทัศรีสุข 
รวมร้อยละ ............ 

บริษทัขายสินคา้ใหบ้ริษทัศรีสุขฯ มูลค่า 
ลูกหน้ีคา้งช าระตน้งวด 
ลูกหน้ีคา้งช าระปลายงวด 
ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
บริษทัถูกควบคุมโดย บริษทั ใหญ่ จ ากดั ซ่ึงถือหุ้นใน
บริษทัร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียนท่ีเรียกช าระแลว้ 
โดยบริษทัท่ีมีอ านาจสูงสุดท่ีควบคุมบริษทัในกลุ่ม 
ทั้งหมด คือ บริษทั ใหญ่ท่ีสุด จ ากดั ซ่ึงมีรายช่ือ 
ผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่ท่ีสุดฯ ดงัน้ี     (ระบุรายช่ือ 
ผูถื้อหุ้นใหญห่รืออาจแสดงเป็นหมายเหตุทา้ยตาราง 
ก็ได)้       

xx 
xx 
xx 

xx 
xx 
xx 

บริษทั เจริญ จ ากดัเป็นบริษทัของ 
นายโชค ซ่ึงเป็นกรรมการผูจ้ดัการของบริษทั 
โดยนายโชคถือหุน้ในบริษทัร้อยละ .... 
 และถือหุ้นในบริษทัเจริญฯ ร้อยละ .... 

บริษทัขายสินคา้ใหบ้ริษทัศรีสุขฯ มูลค่า 
ลูกหน้ีคา้งช าระตน้งวด 
ลูกหน้ีคา้งช าระปลายงวด 
  

xx 
xx 
xx  

xx 
xx 
xx  

บริษทั ใหญ่ จ ากดั  บริษทัใชบ้ริการท่ีปรึกษาทางกฎหมายจาก 
บริษทั ใหญ่ จ ากดั 

xx xx 

บริษทั ใหญท่ี่สุด จ ากดั  บริษทัใชบ้ริการท่ีปรึกษาจากบริษทั ใหญ่ท่ีสุด จ ากดั  xx xx 
บริษทั พี่นอ้ง จ ากดั บริษทัซ้ือสินคา้ประเภท......จากบริษทั พี่นอ้ง จ ากดั  

โดยบริษทั พี่นอ้ง จ ากดั เป็นบริษทัยอ่ยของ บริษทั 
ใหญ่ จ ากดั จึงถือเป็นบคุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 
เน่ืองจากถูกควบคุมโดยบริษทั ใหญ่ จ ากดั เช่นเดียวกนั 

xx xx 

 

นโยบำยกำรก ำหนดรำคำและเง่ือนไขระหว่ำงกัน 
- บริษทัขายสินคา้ใหบ้ริษทั ศรีสุข จ ากดั โดยมีราคาและเง่ือนไขท่ีเป็นปกติเช่นเดียวกบัท่ีขาย 

ใหก้บักิจการอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั และเป็นไปตามราคาตลาด 
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 - บริษทัขายสินคา้ใหบ้ริษทั เจริญ จ ากดั ภายใตข้อ้ตกลงระยะยาว ซ่ึงท าให ้บริษทั เจริญ จ ากดั
สามารถซ้ือสินคา้ไดใ้นราคาท่ีต ่ากวา่ราคาขายตามปกติโดยเฉล่ียประมาณร้อยละ 5 ของราคาขายปกติ 
 - รายการซ้ือสินคา้และรับบริการขา้งตน้เป็นไปตามเง่ือนไขทางธุรกิจปกติ และเป็นไปตาม 
ราคาตลาด  
 ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษัท         (ระบุ)         .                       
 (2) ตัวอย่ำงกำรขำยสินค้ำและบริกำรทั่วไป 
 

ช่ือและลกัษณะ
ความสัมพนัธ ์

ลกัษณะรายการ มูลค่ารายการ  
(ลา้นบาท) 

ความจ าเป็นและสมเหตุสมผล 

บริษทั A (มีนาย ก  
ซ่ึงถือหุ้นในบริษทั 
จดทะเบียน 15% และ 
ถือหุ้นในบริษทั A 
51% 

บริษทัจดทะเบียน
ว่าจา้งให้บริษทั A 
ขนส่งสินคา้ให ้

xx.xx คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า เน่ืองจากบริษทั 
A     (ระบุเหตผุล เช่น มีความเช่ียวชาญ ให้บริการไดต้รง 
ต่อเวลา และมีความสะดวกในการใชบ้ริการไดร้วดเร็ว 
ในกรณีท่ีตอ้งการความเร่งด่วน)  โดยราคาและเง่ือนไขท่ี
บริษทัว่าจา้งบริษทั A     (ระบุราคาและเง่ือนไข เช่น   
ไม่แตกต่างจากการว่าจา้งผูใ้หบ้ริการรายอื่น/ เป็นราคา
ตลาดเสมือนท ารายการกบัผูใ้ห้บริการรายอื่น)   
นอกจากน้ี บริษทัไม่ไดเ้ป็นลูกคา้รายเดียวของบริษทั A 
โดยบริษทั A  ยงัไดใ้ห้บริการแก่ลูกคา้รายอ่ืน ๆ ดว้ย   

 
 (3)  ตัวอย่ำงเงินกู้ยืมจำกบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง 
  

ช่ือและลกัษณะ
ความสัมพนัธ ์

ลกัษณะรายการ มูลค่ารายการ 
(ลา้นบาท) 

ความจ าเป็นและสมเหตุสมผล 

นาย...........เป็น
กรรมการ และ 
ถือหุ้นในบริษทั
ร้อยละ..... 

บริษทัจดทะเบียน
กูย้ืมเงินจาก
กรรมการบริษทั 

 

เงินกูย้ืม 
ยอดยกมาตน้งวด    xx 
เงินกูย้ืมท่ีจ่ายคืนในระหว่างงวด  xx  
กูยื้มเพ่ิมในระหว่างปี    xx  
ยอดคงคา้งยกไปปลายงวด xx  
ดอกเบ้ียจ่าย 
ยอดยกมาตน้งวด   xx  
ดอกเบ้ียจ่ายในระหว่างงวด  xx  
จ่ายช าระในระหว่างปี    xx  
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด xx  

บริษทักูย้ืมเงินเพื่อใช ้    (ระบุ
วตัถุประสงคก์ารใชเ้งิน)      
โดยเงินกูย้ืมดงักล่าวมีก าหนดช าระ
คืนในวนัท่ี .........../ไม่มีก าหนด
วนัท่ีตอ้งจ่ายช าระคืนแน่นอน  
มีอตัราดอกเบ้ีย  X% ซ่ึงต ่ากว่า
ตน้ทุนเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน
ของบริษทัในปัจจุบนั /ไม่มีการคิด
อตัราดอกเบ้ีย 
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(3) ภำระผูกพนัและหนี้สินที่อำจเกิดขึน้ 
  นาย ....... ซ่ึงเป็นกรรมการบริษทั ไดค้  ้าประกนัเงินกูย้ืมท่ีบริษทัจดทะเบียนกูย้มืมาจากธนาคาร
แห่งหน่ึงในจ านวนรวมทั้งส้ิน xx  ลา้นบาท (ในปี 25x2 จ านวน xx ลา้นบาท)  ซ่ึงจะครบก าหนดช าระคืน 
ในปี 25xx  โดยนาย ........ไดค้  ้าประกนัโดยไม่ไดค้ิดค่าธรรมเนียม  
 

 



- 139 - 
 

 

 

 ภำคผนวก 7 
 

ข้อแนะน ำในกำรเปิดเผยข้อมูลในหัวข้อ MD&A  
 
โดยท่ี MD&A เป็นขอ้มูลท่ีส าคญัและเป็นประโยชน์ต่อผูล้งทุน นอกเหนือจากขอ้มูล 

ท่ีปรากฏในงบการเงิน  ส านกังานจึงนโยบายใหค้วามส าคญักบัการเปิดเผยขอ้มูลในหวัขอ้ดงักล่าว  
และไดจ้ดัท าขอ้แนะน าในการเปิดเผยในหวัขอ้ MD&A ดงัต่อไปน้ี 
 1. กำรวิเครำะห์ผ่ำนมุมมองของผู้บริหำร : ควรวิเคราะห์ใหเ้ห็นภาพการด าเนินธุรกิจ  
ในมุมมองของผูบ้ริหารผา่นตวัเลขจากงบการเงิน (มิใช่เพียงการวิเคราะห์งบการเงิน)  โดยอธิบายเช่ือมโยง
ตวัเลขทางการเงินที่ส ำคัญ กบัปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษทั ไม่วา่จะเป็นปัจจยัภายนอก  
เช่น ภาวะเศรษฐกิจ สภาพอุตสาหกรรม และปัจจยัภายใน เช่น นโยบาย กลยทุธ์ และการบริหารงานของบริษทั 
รวมทั้งปัจจยัอ่ืน ๆ เพื่อใหผู้ล้งทุนสามารถเขา้ใจและวิเคราะห์ทิศทางการด าเนินงานของบริษทัในอนาคตได ้

 2. วิเครำะห์เทียบกับตัวช้ีวัด : แสดงความสามารถในการด าเนินงาน ฐานะการเงิน รวมทั้ง
การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญั โดยวิเคราะห์อา้งอิงกบัตวัช้ีวดั (benchmark) ท่ีเหมาะสม เช่น ขอ้มูลในอดีต ขอ้มูล 
การประมาณการ ขอ้มูลอุตสาหกรรมท่ีมีอยู ่หรือขอ้มูลอ่ืน ๆ  ทั้งน้ี การเลือก benchmark เพื่ออธิบาย 
อยา่งเหมาะสม จะช่วยใหผู้ล้งทุนสามารถวิเคราะห์ขอ้มูลไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 3. วิธีกำรอธิบำย ควรท าใหส้ามารถเขา้ใจไดง่้าย โดยสามารถใชรู้ปแบบการน าเสนอได้ 
ตามความเหมาะสม  เช่น มีการจดัแบ่งการวิเคราะห์เป็นหวัขอ้ยอ่ยท่ีเหมาะสม  (เช่น (ก) มีภาพรวม  
และแยกตามสายผลิตภณัฑห์ลกั หรือ (ข) แยกอธิบายตามประเด็นส าคญั เช่น ความสามารถในการท าก าไรใน
ภาพรวมและของแต่ละสายผลิตภณัฑห์ลกั  ความเพียงพอของสภาพคล่องและความสามารถในการช าระหน้ี   
การจดัหาและจดัการเงินทุน เป็นตน้) โดยอาจใช ้ตารางยอ่ย แผนภาพ หรือกราฟ ประกอบการอธิบายได้ 

 4. ประเด็นที่อธิบำย ตอ้งเป็นเร่ืองท่ีมีนยัส าคญั ทั้งดา้นบวก และดา้นลบ หากเป็นปัจจยับวก 
แต่มิไดเ้กิดขึ้นเป็นประจ า (non-recurring items) ควรอธิบายใหท้ราบสาเหตุ  หรือหากเป็นปัจจยัท่ีมีผลกระทบ
ในดา้นลบ ควรอธิบายแนวทางแกไ้ข รวมทั้งการบริหารจดัการความเส่ียงของบริษทัประกอบดว้ย  

 5. ควรอธิบายปัจจยัส าคญัท่ีอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษทัในอนาคต  
(forward looking) ประกอบดว้ย 

 6. ใชแ้บบสอบทานขอ้มูลท่ีเปิดเผยใน MD&A ส าหรับแบบ 56-1 (ภาคผนวก 8) 
เป็นเคร่ืองมือเพื่อช่วยในการสอบทานความครบถว้นของการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทั   
 นอกจากน้ี  MD&A เป็นขอ้มูลประกอบและขอ้มูลเสริมเพิ่มเติมของงบการเงิน ผูบ้ริหาร 
จึงควรให ้MD&A มีขอ้มูลท่ีครบถว้น เพียงพอ และชดัเจน ซ่ึงจะสามารถใชเ้ป็นช่องทางในการส่ือสารให้ 
ผูถื้อหลกัทรัพยเ์ขา้ใจเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทัในปีท่ีผา่นมา ซ่ึงรวมถึงเหตุการณ์ส าคญัท่ีบริษทั 
ไดป้ระสบในระหวา่งปี การปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายการด าเนินธุรกิจ  และปัจจยัหรือเหตุการณ์ส าคญั 
ท่ีจะมีผลกระทบต่อการด าเนินงานในอนาคต   



- 140 - 
 

 

 

กำรเปิดเผยกำรวิเครำะห์และค ำอธิบำยของฝ่ำยจัดกำร (“MD&A”) 

 
1. ส่วนประกอบของ MD&A  
 ใหเ้ปิดเผยขอ้มูล MD&A 2 ส่วน ดงัน้ี 
 (1)  การวิเคราะห์การด าเนินงานท่ีผา่นมา โดยวิเคราะห์ขอ้มูลทางการเงินในช่วงปีท่ีผา่นมา และ/หรือ
ขอ้มูลทางการเงินในช่วง 2 ปีท่ีผา่นมาในกรณีท่ีขอ้มูลปีท่ีผา่นมาไม่สามารถหรือเพียงพอท่ีจะอธิบาย 
การด าเนินงานท่ีผา่นมาไดอ้ยา่งมีนยัส าคญั 
 (2)  การอธิบายปัจจยัหรือเหตุการณ์ท่ีอาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงิน ผลการด าเนินงานหรือ 
กระแสเงินสดในอนาคต (forward looking) 
 บริษทัควรวิเคราะห์และอธิบายขอ้มูลทั้งสองส่วน เพื่อใหข้อ้มูล MD&A สมบูรณ์และเป็นประโยชน์   
 

2. ข้อมูลที่เปิดเผย  
 2.1  ผูบ้ริหารของบริษทัควรวิเคราะห์ขอ้มูลทางการเงินและอตัราส่วนทางการเงิน โดยอธิบาย
ความสัมพนัธ์และความเช่ือมโยงกบันโยบาย กลยทุธ์ หรือการเลือกตดัสินใจทางธุรกิจ ปัจจยัหรือเหตุการณ์
ส าคญัท่ีเกิดขึ้นหรือเปล่ียนแปลง ท่ีเป็นสาเหตุหรือกระทบต่อการด าเนินงาน ฐานะการเงินผลการด าเนินงาน 
และกระแสเงินสดของบริษทั/กลุ่มบริษทั ไม่วา่จะเป็นเชิงบวก หรือเชิงลบ โดยไม่เป็นเพียงการค านวณตวัเลข
หรืออตัราการเปล่ียนแปลงของแต่ละรายการของงบการเงิน และใหอ้ธิบายอตัราส่วนเปรียบเทียบกบัตวัช้ีวดั
ส าคญั   
  นอกจากน้ี ในการวิเคราะห์และเปิดเผย MD&A ควรอธิบายแยกตามแต่ละกลุ่มธุรกิจ/สาย
ผลิตภณัฑ ์โดยรวมถึงการเปล่ียนแปลงท่ีมีนยัส าคญัต่อบริษทั/กลุ่มบริษทัและกลุ่มธุรกิจ/สายผลิตภณัฑ์   
ทั้งน้ี บริษทัสามารถรวมกลุ่มการอธิบายเร่ืองท่ีมีความสัมพนัธ์กนัในหวัขอ้เดียวกนัได ้และสลบัหวัขอ้ 
ใหเ้หมาะสมตามประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรมเพื่อใหข้อ้มูลกระชบัและท าความเขา้ใจไดง่้าย โดยใช ้
ขอ้มูลในการวิเคราะห์จากงบการเงินรวม (ถา้มี) 
 

 2.2  การวิเคราะห์ใหมี้สาระส าคญัอย่ำงน้อยในเร่ืองดงัต่อไปน้ี   
 

  (1)  ภาพรวมของการด าเนินธุรกิจและการเปล่ียนแปลงท่ีมีนยัส าคญั (Overview)   
  ใหอ้ธิบายเชิงวิเคราะห์เก่ียวกบัภาพรวมการด าเนินธุรกิจหรือการเปล่ียนแปลงท่ีมีนยัส าคญั 
ในปีท่ีผา่นมา  และปัจจยัหรือเหตุการณ์ท่ีจะมีผลกระทบต่อเน่ืองไปในอนาคต ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทั 
และบริษทัยอ่ย กลุ่มธุรกิจ หรือสายผลิตภณัฑข์องบริษทั  ทั้งน้ี เพื่อใหผู้ล้งทุนเขา้ใจภาพรวมการด าเนินงานของ
บริษทั/กลุ่มบริษทัก่อนท่ีจะวิเคราะห์ในรายละเอียดส่วนอ่ืน ๆ ต่อไป 
   ในการวิเคราะห์ดงักล่าวใหค้ านึงถึงทั้งปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกท่ีส าคญัในดา้นต่าง ๆ  
โดยควรอธิบายในลกัษณะ ดงัน้ี 

- วิเคราะห์ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินใหเ้ช่ือมโยงกบัแผนกลยทุธ์ของบริษทั   
- อธิบายนโยบายการบญัชีและประมาณการทางบญัชีท่ีส าคญัส าหรับแต่ละอุตสาหกรรมท่ี

บริษทัด าเนินอยู ่(Critical Accounting policies and Estimates) เช่น นโยบายการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 
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นโยบายการตั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินคา้คงเหลือและสินทรัพยถ์าวร ประมาณการคา่ใชจ่้ายท่ีอาจเกิดขึ้นจาก
การรับประกนัคุณภาพของสินคา้ เป็นตน้ 

- ในกรณีท่ีมาตรฐานการรายงานทางการเงินเปิดใหเ้ลือกใชไ้ดห้ลายวิธีให้อธิบายความ
เหมาะสมของวิธีการท่ีเลือกใช้ 
 

 ตัวอย่ำงกำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยในและภำยนอกที่ส ำคัญ 
 (1)  การเพิ่ม/ลดสินคา้และบริการ เช่น การพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ การขยายธุรกิจทั้งแนวนอน และ
แนวตั้ง การยกเลิกผลิตภณัฑห์รือธุรกิจบางส่วน ท่ีมีผลต่อความสามารถในการแข่งขนัของบริษทั โดยวิเคราะห์
เชิงเปรียบเทียบกบัคู่แข่ง การวิจยัและพฒันารูปแบบและคุณภาพสินคา้  
 (2)  การรวมธุรกิจ/กิจการ การยกเลิก/หยดุการด าเนินธุรกิจ/กิจการ การขยายส่วนงาน การไดม้า
หรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยท่ี์มีความส าคญั การเปล่ียนแปลงลกัษณะการประกอบธุรกิจ หรือการมีพนัธมิตร  
ท่ีจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจโดยรวมของบริษทั  ทั้งน้ี ในกรณีการรวมกิจการ ท าใหบ้ริษทั 
มีอ านาจควบคุมการด าเนินงานมากนอ้ยเพียงใด มีปัญหาจากความแตกต่างของวฒันธรรมองคก์รหรือการจดั
สายการบงัคบับญัชาท่ีมีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานหรือไม่ เป็นตน้ 
 (3)  การตลาดและการแข่งขนั เช่น การขยายฐานการตลาด ความรุนแรงของการแข่งขนัและการมี
คู่แข่งขนัรายใหม่ ท่ีมีผลต่อการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของอตัราส่วนแบ่งตลาดของบริษทั โดยให้วิเคราะห์ควบคู ่
ไปกบักลยทุธ์ทางการตลาดท่ีบริษทัเลือกใช ้
  (4)  การเปล่ียนแปลงกฎหมายหรือนโยบายของหน่วยงานรัฐ เช่น การเปิดเสรีทางการคา้ การจ ากดั
การน าเขา้หรือส่งออก การก าหนดโควตา้ การเปล่ียนแปลงโครงสร้างอตัราภาษี การควบคุมผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม ท่ีมีผลต่อการก าหนดกลยุทธ์ในการแข่งขนั การก าหนดราคา และตน้ทุนการด าเนินงาน 
 (5)  อตัราแลกเปล่ียนเงินตราระหวา่งประเทศ และอตัราเงินเฟ้อ ท่ีมีผลต่อระดบัราคารายได ้ 
ตน้ทุนขาย ค่าใชจ่้าย และก าไรจากการด าเนิน โดยอธิบายผลกระทบของการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน
เงินตราต่างประเทศ หรือภาวะเงินเฟ้อดงักล่าว 
 (6)  แนวโนม้ภาวะเศรษฐกิจและการเปล่ียนแปลงของภาวะอุตสาหกรรม  
 (7)  แนวโนม้การเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย ราคาวตัถุดิบท่ีส าคญั ราคาสินคา้และบริการท่ี
ส าคญัของบริษทั  
 (8)  การสูญเสียลูกคา้รายใหญ่หรือ suppliers   
 (9)  คดีความท่ีมีกบัลูกคา้หรือ suppliers ท่ีส าคญั    
 (10)  การถูก sanction จากประเทศท่ีตั้งของคู่คา้หรือบริษทัคู่คา้ เป็นตน้ 
      (11)  การไม่ปฏิบติัตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทัซ่ึงอาจมีผลต่อการถูกสั่งพกัการ
ประกอบธุรกิจเป็นการชัว่คราวหรืออาจถูกเพิกถอนการประกอบธุรกิจ 
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  (2)  ผลการด าเนินงาน และความสามารถในการท าก าไร (Results of Operations) 
ใหอ้ธิบายถึงผลการด าเนินงานและความสามารถในการท าก าไร (“ผลการด าเนินงานฯ”)  

แยกแต่ละสายผลิตภณัฑห์รือกลุ่มธุรกิจตารางโครงสร้างรายไดข้องบริษทั/กลุ่มบริษทั/กลุ่มผลิตภณัฑ ์หรือ   
วิเคราะห์ขอ้มูลตามส่วนงาน (segment disclosure)  (กรณีท่ีขอ้มูลตามส่วนงานมีการแยกเป็นกลุ่มบริษทั/
ผลิตภณัฑ)์  และใชต้วัเลขท่ีแสดงการเปล่ียนแปลงผลการด าเนินงานฯ ส าคญั (key performance indicators) 
ไดแ้ก่ อตัราการเติบโตของก าไรสุทธิ (net profit growth rate) อตัราการเปล่ียนแปลงของก าไรในขั้นตอนต่างๆ 1 
(อตัราก าไรขั้นตน้ (gross profit margin) อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (operating profit margin) อตัราก าไร
สุทธิ (net profit margin) อตัราก าไรกบักระแสเงินสดจากการด าเนินงาน อตัราส่วนผลตอบแทนผูถื้อหุน้ 
(ROE)) เช่ือมโยงกบัปัจจยัท่ีเป็นสาเหตุและมีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานฯ และ/หรือการเปล่ียนแปลง 
ผลการด าเนินงานฯ จากงวดก่อนอยา่งมีนยัส าคญั  ซ่ึงปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานฯ ประกอบดว้ย
การวิเคราะห์ รายไดจ้ากการขายหรือบริการ ตน้ทุน ค่าใชจ่้ายในการขาย ค่าใชจ่้ายในการบริหาร ดอกเบ้ีย  
รายไดอ่ื้น รายการพิเศษหรือเหตุการณ์ท่ีไม่ไดเ้กิดเป็นปกติ   
 ทั้งน้ี ให้วิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญัประกอบดว้ย ซ่ึงรวมถึงอตัราส่วนดงัต่อไปน้ี 
ไดแ้ก่ อตัราการเติบโตของยอดขาย  (revenue growth rate) อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(return on assets) 
ประกอบการอธิบายเปรียบเทียบกบัตวัช้ีวดัผลการด าเนินงาน (benchmark) ท่ีเหมาะสม เช่น ค่าเฉล่ียใน
อุตสาหกรรม ขอ้มูลในอดีตของบริษทั หรือเป้าหมายของบริษทั  นอกจากน้ี ควรอธิบายใหเ้ช่ือมโยงกบั 
แผนกลยุทธ์ของบริษทัก็จะเป็นประโยชน์ใหผู้ล้งทุนเขา้ใจมากขึ้น 
 

 ตัวอย่ำงของกำรวิเครำะห์ปัจจัยหรือเหตุกำรณ์ที่มีผลกระทบต่อ ผลกำรด ำเนินงำน และ
ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร 
 (1)..รายไดจ้ากการขายหรือบริการ ใหวิ้เคราะห์สาเหตุของการเปล่ียนแปลง โดยแยกแสดงทั้งดา้น
ราคาขายและปริมาณการขาย เช่น การเปล่ียนแปลงของราคาขายเกิดจากการปรับขึ้นหรือการลดลงของราคา
สินคา้ หรือผลของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ และ/หรือการเปล่ียนแปลงของปริมาณขายเกิดจากการท่ี
บริษทัมีก าลงัการผลิตเพิ่มขึ้นและสามารถขยายฐานลูกคา้หรือมีส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้น หรือยอดขายเพิ่มขึ้น
เกิดจาก product mix ท่ีเปล่ียนไป โดยเพิ่มสัดส่วนการขายสินคา้ A ท่ีมีราคาขายสูงกวา่ หรือมีผลิตภณัฑใ์หม่ 
 (2)  รายไดอ่ื้น ใหว้ิเคราะห์และอธิบายประเภทหรือลกัษณะของรายไดอ่ื้นท่ีส าคญั ซ่ึงไม่ไดเ้กิด
จากการด าเนินงานตามปกติ เช่น ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพย ์ก าไรจากการขายหลกัทรัพย ์รวมทั้งโอกาส 
ท่ีจะเกิดรายไดอ่ื้นดงักล่าวในอนาคต 

 
1   อัตรำก ำไรขั้นต้น  ควรอธิบายความสามารถในการควบคุมตน้ทุนการผลิต หรือตน้ทุนการจดัซ้ือวตัถุดิบเพ่ิมเติมดว้ย  
 อัตรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน - อธิบายความสามารถในการควบคุมค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการผลิต การตลาด และการจดัการ   
อัตรำก ำไรสุทธิ - อธิบายความสามารถของในการด าเนินงานหลงัหกัตน้ทุนค่าใชจ่้ายรวม ทั้งดอกเบ้ียและภาษีแลว้   
อัตรำส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) – อธิบายความสามารถในการท าก าไรจากเงินทุนของผูถื้อหุ้น  
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 (3)  ตน้ทุนและค่าใชจ่้ายในการขายและบริการ ใหว้ิเคราะห์และอธิบายรายการท่ีมีสัดส่วนสูง 
เม่ือเปรียบเทียบกบัตน้ทุนและะค่าใชจ่้ายรวม เช่น คา่เส่ือมราคา คา่เช้ือเพลิงและไฟฟ้า ค่าแรงงาน หรือดอกเบ้ีย
จ่าย โดยระบุใหช้ดัเจนวา่มูลค่าของรายการดงักล่าวจะแปรผนัตามรายไดจ้ากการขายหรือหรือบริการมากน้อย
เพียงใด 
 (4)  อตัราส่วนผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (ROE) ควรใช ้DuPont Analysis ประกอบการวิเคราะห์ 
 (5) ในการวิเคราะห์ใหค้ านึงถึง seasonality ดว้ย 
 

  (3)  ความสามารถในการบริหารทรัพยสิ์น  
   ใหอ้ธิบายโครงสร้างของทรัพยสิ์นซ่ึงจะสะทอ้นถึงลกัษณะของธุรกิจและการด าเนินงานของ
บริษทั โดยรวมถึงการวิเคราะห์ 
   -ส่วนประกอบของสินทรัพยส์ าคญัท่ีใชใ้นการด าเนินธุรกิจ และสาเหตุของการเปล่ียนแปลง
สัดส่วนสินทรัพยแ์ต่ละประเภทดงักล่าว โดยใชอ้ตัราส่วนทางการเงินประกอบการอธิบายดว้ย เช่น อตัราการ 
หมุนของสินทรัพยถ์าวร (fixed asset turnover)  อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยร์วม (total asset turnover) 
รวมถึงการวิเคราะห์ คุณภาพของสินทรัพยห์มุนเวียน โดยใชอ้ตัราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา้ (receivables 
turnover) ประกอบการอธิบายดว้ย 
 - ความเหมาะสมของสัดส่วนของ non-operating assets    
 - สัดส่วนและผลกระทบของสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตน เช่น ค่าความนิยม  
 - การดอ้ยค่าของทรัพยสิ์น ความเพียงพอของการตั้งส ารองหรือค่าเผื่อการดอ้ยค่าของ
ทรัพยสิ์น เช่น  
  - ความเพียงพอของการตั้งส ารองของเงินลงทุนในบริษทัท่ีมีปัญหาฐานะการเงินและ 
ผลการด าเนินงาน  
  - ในกรณีของลูกหน้ี ให้วิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีเปรียบเทียบกบันโยบายการใหสิ้นเช่ือของ
บริษทั หากมีลูกหน้ีคงคา้งช าระเกินระยะเวลาท่ีก าหนดเป็นจ านวนมากหรือมีลูกหน้ีรายใหญ่ท่ีมีปัญหาในการ
ช าระหน้ี  ใหอ้ธิบายความคืบหนา้ในการติดตามหน้ี การตั้งส ารองค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ และความเพียงพอของ
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญดงักล่าว โดยแยกตามการครบก าหนดของลูกหน้ี (aging ลูกหน้ี) 
   - ในกรณีสินคา้คงเหลือ หากมีสินคา้คงเหลือท่ีเส่ือมสภาพหรือลา้สมยัจ านวนมาก  
ใหอ้ธิบายแผนในการบริหารสินคา้คงเหลือดงักล่าว 
  (4)  สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุนของบริษทั 
  ใหว้ิเคราะห์ถึงสถานะและความเพียงพอของสภาพคล่อง แหล่งท่ีมาและใชไ้ปของเงินทุน  
นโยบายการจดัหาเงิน ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุนและการเปล่ียนแปลงโครงสร้างเงินทุน (ถา้มี) 
ความสามารถในการช าระหน้ีและการปฏิบติัตามเง่ือนไขการกูย้มืท่ีส าคญั  ทั้งน้ี เพื่อใหผู้ล้งทุนเขา้ใจถึง
ความสามารถในการด าเนินงานให้มีกระแสเงินสดและจดัหาเงินทุนเพื่อรองรับความตอ้งการใชเ้งินในปัจจุบนั 
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หรือในอนาคต และเป็นขอ้มูลใหป้ระเมินถึงสถานะการเงินและผลการด าเนินงานไดอ้ย่างต่อเน่ืองดว้ย 
นอกจากน้ี หากจะมีเหตุการณ์หรือความไม่แน่นอนท่ีอาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องและแหล่งเงินทุนของ
บริษทั  ใหอ้ธิบายไปพร้อมกนัดว้ยก็ได ้
   สาระส าคญัของการเปิดเผยขอ้มูลสรุปไดด้งัน้ี 
   (4.1)  แหล่งท่ีมาและใชไ้ปของเงินทุน  
    -  วิเคราะห์การเปล่ียนแปลงของแหล่งเงินทุนท่ีมาและใชไ้ปจากการด าเนินงาน  
(เช่น ลูกหน้ี เจา้หน้ี) และปัจจยัท่ีจะมีผลกระทบแหล่งเงินทุนในอนาคต  นอกจากน้ี กรณีท่ีมีความแตกต่าง
ระหวา่งกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานและก าไรจากการด าเนินงานอยา่งมีสาระส าคญั ใหว้ิเคราะห์
สาเหตุของความแตกต่างดว้ย และสาเหตุของการมีกระแสเงินสดจากการด าเนินงานติดลบ (ถา้มี)  
 -  วิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน โดยแสดงอตัราส่วนทางการเงิน 
ท่ีส าคญั เช่น อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (D/E) อตัราส่วนความสามารถช าระหน้ี (debt service 
coverage ratio) และอธิบายแหล่งเงินทุนนอกงบดุล โดยเปรียบเทียบกบั benchmark   รวมถึงวิเคราะห์สาเหตุ
และผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงโครงสร้างเงินทุนในระหว่างงวด (ถา้มี)  
 - วิเคราะห์องคป์ระกอบและการเปล่ียนแปลงขององคป์ระกอบของส่วนของผูถื้อหุน้ 
เช่น การขายหุน้เพิ่มทุน การเปล่ียนแปลงของก าไรสะสม ซ่ึงจะไม่รวมรายการท่ีไม่กระทบ กระแสเงินสด   
(เช่น การตีราคาท่ีดินเพิ่ม)  
 (4.2)  รายจ่ายลงทุน (capital expenditure)  ใหอ้ธิบายรายจ่ายลงทุนท่ีผา่นมาวา่เป็นไปเพื่อ
วตัถุประสงคใ์ด เช่น การขยายกิจการ การซ่อมบ ารุงคร้ังใหญ่ เป็นตน้ โดยอธิบายแผนรายจ่ายลงทุนดว้ย เช่น 
วตัถุประสงคข์องแผน จ านวนเงิน และช่วงเวลาท่ีคาดวา่จะจ่ายเงินลงทุน และผลตอบแทนท่ีคาดหวงั  ซ่ึงให้
อธิบายโดยเรียงล าดบัตามระดบัความส าคญัของแผนดงักล่าว  รวมถึงการระบุแหล่งเงินทุนท่ีจะใชแ้ละ
ผลกระทบต่อสภาพคล่องดว้ย เช่น ใชเ้งินทุนจากกระแสเงินสดจากลูกหน้ี เป็นตน้  
 (4.3) ความเพียงพอของสภาพคล่อง รวมถึงการประมาณการช่วงเวลาท่ีจะตอ้งใชเ้งิน 
ผลกระทบจากกระแสรายไดท่ี้เป็นฤดูกาล (ถา้มี) ความสามารถในการจดัหาเงินทุนในระยะสั้นหรือเม่ือจ าเป็น 
โดยใหอ้ธิบายลกัษณะและประเภทของเงินกูย้มื ระยะเวลาครบก าหนด วงเงินกูย้มืคงเหลือ และวิเคราะห์
อตัราส่วนส าคญั เช่น อตัราส่วนสภาพคล่อง อตัราส่วนสภาพคล่อง (current ratio) อตัราส่วนสภาพคล่อง 
หมุนเร็ว (quick ratio) หากมีปัญหาสภาพคล่องใหอ้ธิบายแนวทางแกไ้ขดว้ย 
 (4.4)  ความสามารถในการจดัหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติม โดยใหอ้ธิบายลกัษณะและประเภท
ของเงินกูย้มื ระยะเวลาครบก าหนด วงเงินกูย้มืคงเหลือดว้ย  
 (4.5)  ปัจจยัท่ีอาจมีผลกระทบต่อ credit rating  และอธิบายกรณีท่ีมีการปรับอนัดบั  
ตราสารหน้ี ผูอ้อกตราสารหน้ี หรือผูค้  ้าประกนัการช าระหน้ีตามตราสาร แลว้แต่กรณี (ถา้มี) ดว้ย 
 (4.6)  ความสามารถในการช าระหน้ีและการปฏิบติัตามเง่ือนไขการกูย้มื (covenant) 
 และภาระผกูพนัท่ีส าคญั  และอธิบายปัจจยัท่ีจะท าให้หรือคาดวา่จะท าใหไ้ม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไข 
การกูย้มืเงินได ้ ในกรณีท่ีบริษทัหรือบริษทัยอ่ยไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขการกูย้มืเงินดงักล่าว  
ใหร้ะบุผลกระทบและการด าเนินการเพื่อใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขดงักล่าว หากเง่ือนไขการกูย้ืมมีผลกระทบต่อ
การจ่ายเงินปันผล ใหร้ะบุดว้ย 
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  (5)  ภาระผกูพนัดา้นหน้ีสิน (Contractual Obligations) และการบริหารจดัการภาระนอกงบดุล 
(Off-Balance Sheet Arrangements) 
   เป็นการอธิบายเพื่อใหผู้ล้งทุนเขา้ใจภาระผกูพนัหรือหน้ีสินท่ีเกิดขึ้นแลว้และจะครบก าหนด
ในแต่ละช่วงเวลาในอนาคต โดยอาจแสดงกลุ่มภาระผกูพนัดา้นหน้ีสิน (Contractual Obligations) ในรูปตาราง 
และอธิบายลกัษณะภาระผกูพนัต่าง ๆ ซ่ึงเป็นไปตามความเหมาะสมของแต่ละธุรกิจ  
 
 

ภาระขอ้ผกูพนั* รวม ระยะเวลาการช าระ 
นอ้ยกว่า 1 ปี 1-3 ปี 3-5 ปี มากกว่า 5 ปี 

ภาระผกูพนัดา้นหน้ีสินระยะยาว      
ภาระผกูพนัดา้นสัญญาเช่าทางการเงิน      
ภาระผกูพนัดา้นสัญญาเช่าด าเนินการ      
ภาระผกูพนัดา้นการซ้ือ      
ภาระผกูพนัดา้นหน้ีสินอ่ืน ๆ      
รวม      

      * ในการเปิดเผยอาจจดักลุ่มและแยกตามประเภทและระยะเวลา และหากงบการเงินมีการเปิดเผยขอ้มูล
ดงักล่าวโดยครบถว้นแลว้ ก็ไม่จ าเป็นตอ้งเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวในส่วนน้ีอีก 
 
  (6)  ปัจจยัหรือเหตุการณ์ท่ีจะมีผลต่อฐานะการเงินหรือการด าเนินงานในอนาคต   
(forward looking) 
  -  ใหอ้ธิบายปัจจยัภายนอกหรือปัจจยัภายใน และเหตุการณ์ท่ีจะมีผลต่อฐานะการเงินหรือการ
ด าเนินงานในอนาคต (forward looking)  
  -  ในกรณีท่ีบริษทัมีโครงการหรือการวิจยัพฒันาท่ีจะกระทบต่อผลการด าเนินงานและ 
ฐานะการเงินในอนาคตอนัใกล ้(ประมาณ 1 ปี)  ใหบ้ริษทัอธิบายรายละเอียดของโครงการหรือการวิจยั 
และพฒันาดงักล่าว เช่น  ลกัษณะโครงการ  ผลิตภณัฑใ์หม่ หรือการปรับปรุงผลิตภณัฑเ์ดิม ความคืบหนา้  
ผลกระทบท่ีอาจมีต่อผลการด าเนินงานและฐานะการเงิน อตัราผลตอบแทนท่ีบริษทัคาดวา่จะไดรั้บจากการ
ลงทุนในโครงการ เป็นตน้  ทั้งน้ี เพื่อป้องกนัความสับสนของผูล้งทุน โครงการท่ีจะเปิดเผยควรมีความแน่นอน
ในระดบัหน่ึงก่อน ไม่ใช่เป็นโครงการท่ีกล่าวอา้งลอย ๆ (เช่น มีการตกลงท าบนัทึกความเขา้ใจในการร่วมลงทุน
กบัผูร่้วมทุน) 
 
 2.3  ให้วิเคราะห์และเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนีด้้วย 
 

 (1)  กรณีเคยเปิดเผยเป้าหมายการด าเนินธุรกิจ 
  ในกรณีท่ีบริษัทเคยเปิดเผยเป้าหมายการด าเนินธุรกิจภายในระยะเวลา 3-5 ปีข้างหน้าไว้กับ 
ผู้ถือหุ้น หรือในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี   
ให้วิเคราะห์ผลการด าเนินธุรกิจว่าเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้หรือไม่ ท้ังด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติ
ตามแผน และระยะเวลาท่ีใช้ ในกรณีท่ีผลการด าเนินธุรกิจแตกต่างจากแผนท่ีก าหนดไม่ว่าเป็นเชิงบวกหรือ 
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เชิงลบ ให้อธิบายสาเหตุท่ีท าให้เกิดความแตกต่างดังกล่าว และแนวทางแก้ไข ท้ังนี ้หากสาเหตุท่ีท าให้เกิด 
ความแตกต่างน้ันไม่อาจแก้ไขให้หมดไปได้ภายในระยะเวลาของแผน ให้อธิบายแนวทางการปรับแผนการ
ด าเนินธุรกิจในอนาคต 
 

 (2) กรณีเปิดเผยผลการด าเนินงานและฐานะการเงินเปรียบเทียบกับประมาณการ 
 ในกรณีท่ีบริษัทเคยแสดงประมาณการผลการด าเนินงานและฐานะการเงินไว้ใน 
แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี  ให้อธิบายผลการ 
ปฏิบัติตามประมาณการดังกล่าวด้วย และหากผลการด าเนินงานท่ีเกิดขึน้จริงแตกต่างจากประมาณการเกินกว่า
ร้อยละ 20 ของตัวเลขตามประมาณการในเร่ืองรายได้หรือก าไรสุทธิท่ีเกิดจากการด าเนินงานตามปกติ ให้บริษัท
อธิบายสาเหตุของความแตกต่างดังกล่าว และกรณีเป็นบริษัทท่ีเปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลเสนอขาย
หลักทรัพย์ในปีท่ีผ่านมา  ให้ระบุค าชีแ้จงของบริษัทและท่ีปรึกษาทางการเงินในการเสนอขายหลักทรัพย์
ดังกล่าวต่อเหตุการณ์นีต้ามท่ีเคยแจ้งต่อส านักงานและประชาชนด้วย 
 

 (3)   กรณีมีโครงการใหม่ขนาดใหญ่ท่ียงัไม่ก่อให้เกิดรายได้ภายในงวดปี 
  หากมีโครงการใหม่ท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการและยงัไม่ก่อให้เกิดรายได้ ควรอธิบายข้อมูล
โครงการ เช่น ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะแล้วเสร็จ ความคืบหน้าของการด าเนินโครงการ ต้นทุนโครงการ  
cost overrun (ถ้ามี)  ผลการปฏิบัติตามแผนงาน หากการด าเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผนท่ีก าหนดไว้ 
หรือมี cost overrun เกิดขึน้ ควรเปิดเผยถึงผลกระทบต่อการด าเนินงานและมาตรการในการด าเนินการ 
เพ่ือให้บรรลแุผนงาน/เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ด้วย 
 

(4) กรณีมีการจัดท างบการเงินโดยใช้สกุลเงินต่างประเทศ ควรเปิดเผยอัตราแลกเปล่ียนท่ีใช้ 
ในการแปลงค่าเงินในงบการเงิน ข้อมูลอัตราแลกเปล่ียน ณ สิ้นงวดปีบัญชี ย้อนหลัง 3 ปี 
 

(5) หากมีรายการท่ีไม่ได้เกิดขึน้เป็นประจ า (non-recurring items) ควรอธิบายลักษณะและ 
ผลจากการเกิดรายการดังกล่าวด้วย เช่น รายการขายสินทรัพย์ส าคัญของบริษัทเพ่ือจัดตั้งกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ หรือกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐาน เป็นต้น 
 

  (6) สาเหตุหรือการด าเนินการกรณีผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นแบบ มีเง่ือนไข/ไม่แสดงความเห็น/
มีข้อสังเกตท่ีส าคัญ 
 
3.  ข้อมูลที่เปิดเผยส าหรับบริษัทที่ประกอบธุรกิจที่มีลักษณะเฉพาะ 
  3.1  กรณีเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจที่มีลักษณะเฉพาะ 
 กรณีบริษัทประกอบธุรกิจเฉพาะ เช่น ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ ลีสซ่ิง 
แฟคตอร่ิง เช่าซื้อ ขายสินค้าช าระ บริษัทประกันภัยหรือประกันชีวิต ให้วิเคราะห์เพ่ิมเติมอย่างน้อย ในเร่ือง
ดังต่อไปนี ้
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 (1)  คุณภาพของสินทรัพย์ 
  ก.  การให้กู้ยืม วิเคราะห์การกระจุกตัวของการให้กู้ยืมว่าอยู่ท่ีอุตสาหกรรมใดหรือลูกค้า 
รายใด สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทหรือไม่ รวมท้ังแสดงรายละเอียดของมูลหนีท่ี้หยดุรับรู้รายได้ตาม 
เกณฑ์ท่ีหน่วยงานก ากับดูแลก าหนด เง่ือนไขในการหยดุรับรู้รายได้ การบังคับหลักประกันอายลูุกหนี ้ 
การตั้งส ารองค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญเปรียบเทียบระหว่างนโยบายของบริษัทกับเกณฑ์ท่ีหน่วยงานก ากับดูแล
ก าหนด และวิเคราะห์ความเพียงพอของค่าเผ่ือดังกล่าว 
  ข.  เงินลงทุนในหลักทรัพย์ วิเคราะห์การกระจุกตัวเองของการลงทุนในบริษัทใดบริษัทหน่ึง 
และผลตอบแทนจากการลงทุนอยู่ในระดับท่ีคาดหวังหรือไม่ ถ้าไม่ เป็นเพราะสาเหตุใด  รวมท้ังแสดงมูลค่า 
เงินลงทุนแยกตามหลักทรัพย์แต่ละประเภท (เช่น หลักทรัพย์รัฐบาลและท่ีรัฐบาลค า้ประกัน หลักทรัพย์ 
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และหลักทรัพย์อ่ืน) การตั้งส ารองค่าเผ่ือการลดค่าของเงินลงทุน และวิเคราะห์
ความเพียงพอของค่าเผ่ือดังกล่าว 
 (2)  ความสัมพันธ์ของแหล่งท่ีมาของเงินทุนกับแหล่งใช้ไปของเงินทุน 
 ก.  ให้แสดงแหล่งท่ีมาและใช้ไปของเงินทุนในแต่ละช่วงเวลา โดยแยกตามประเภทของ
แหล่งท่ีมาหรือใช้ไปของเงินทุน 
  ข.  วิเคราะห์โอกาสท่ีบริษัทเกิดปัญหาจากความไม่สัมพันธ์กันของแหล่งท่ีมา 
ผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท 
  ค.  วิเคราะห์ผลต่างของดอกเบีย้หรืออัตราดอกเบีย้ (interest spread) ในกรณีท่ีผลต่าง 
ดังกล่าวมีแนวโน้มลดลง ให้อธิบายสาเหตุและผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้ 
 (3)  การด ารงอัตราส่วนต่างๆตามข้อก าหนดของหน่วยงานก ากับดูแล และอัตราส่วนท่ีส าคัญซ่ึง
เป็นลักษณะเฉพาะของอุตสาหกรรม 
 ให้แสดงอัตราส่วนต่างๆท่ีบริษัทต้องด ารงไว้ตามข้อก าหนดของหน่วยงานก ากับดูแลหรือ 
มีมาตรฐานสากลก าหนดไว้  เช่น อัตราเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เส่ียง (สถาบันการเงิน) อัตราส่วนเงินกองทุน
สภาพคล่องสุทธิ (ธุรกิจหลักทรัพย์)  อัตราเงินกองทุนต่อดอกเบีย้ประกันภัย (ประกันชีวิต) สุทธิ (ธุรกิจ
ประกันภัยและประกันชีวิต)  ในกรณีท่ีอัตราส่วนดังกล่าวเท่ากับหรือต า่กว่าหรือคาดว่าจะเท่ากับหรือต า่กว่า
อัตราส่วนท่ีหน่วยงานก ากับดูแลหรือมาตรฐานสากลก าหนด ให้อธิบายแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว   
  นอกจากนี ้ ให้อธิบายและอธิบายและวิเคราะห์อัตราส่วนหรือข้อมูลบางประเภทซ่ึงเป็น
ลักษณะเฉพาะของอุตสาหกรรม และมีความส าคัญต่อการประเมินประสิทธิภาพของการด าเนินธุรกิจ 
เช่น อัตราความเสียหาย (Loss ratio) ของธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต เป็นต้น 
 

 3.2  กรณีบริษัทประกอบธรุกิจอสังหาริมทรัพย์ 

 ให้วิเคราะห์รายละเอียดการช าระเงินโครงการอย่างน้อยตามตารางต่อไปนี ้   
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(1) รายละเอียดของการช าระเงินของโครงการท่ีด าเนินอยู่ในปัจจุบัน ณ วันท่ี ............................................. 
 

ช่ือโครงการ 
มูลค่าท่ีขายแล้ว 
(ล้านบาท) 

(1) 

เงินท่ีก าหนดช าระสะสม 
(2) 

เงินท่ีช าระแล้วสะสม 
(3)                                                      

เงินท่ีค้างช าระ 
(2) - (3)                                                                          

คงเหลือจ านวนท่ียังไม่ถึงก าหนช าระ 
(1) - (2) 

ล้านบาท 
 

ร้อยละของ 
มูลค่าท่ีขายแล้ว 

 

ล้านบาท 
 

ร้อยละของเงิน 
ท่ีก าหนด 
ช าระสะสม 

ล้านบาท 
 

ร้อยละของเงิน 
ท่ีก าหนด 
ช าระสะสม 

ล้านบาท 
 

ร้อยละของ 
มูลค่าท่ีขายแล้ว 

 

          
          

 

(2) รายละเอียดค้างช าระสะสม  ณ วันท่ี ............................................. 

ช่ือโครงการ 
 

เงินค้างช าระสะสม ค้างช าระ 1-3 เดือน                        ค้างช าระ 3-6 เดือน                       ค้างช าระ 6 เดือนขึน้ไป 

จ านวนราย บาท จ านวนราย บาท จ านวนราย บาท จ านวนราย บาท 
         
         

 

หมายเหตุ   ในกรณีท่ีตัวเลขแสดงมูลค่าการลงทุน การขาย หรือการช าระเงิน ตามตารางต่าง ๆข้างต้น เป็นตัวเลข ณ วันท่ีภายหลังวันส้ินสุดตามงบการเงินตรวจสอบล่าสุด บริษัทต้อง 
จัดให้มีบุคคลท่ีสาม (ผู้ตรวจสอบบัญชีหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลท่ีเกิดขึน้ภายหลังงบตรวจสอบล่าสุด ในลักษณะ special audit  เพ่ือยืนยนัมูลค่า 
การลงทุน การขาย หรือการช าระเงินของแต่ละโครงการ และยืนยนัว่าคู่ สัญญาท่ีเกิดจากการลงทุน หรือการขายข้างต้นมีตัวตน ในกรณีท่ีมีการขายให้แก่บุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง  
บริษัทต้องจัดให้มีบุคคลท่ีสามตรวจสอบทุกรายการท่ีเกิดขึน้ภายหลังวันส้ินสุดตามงบการเงินตรวจสอบล่าสุด และให้ระบุช่ือผู้ซ้ือ ความเก่ียวข้อง ช่ือโครงการ จ านวนหน่วย ราคาขาย 
(เปรียบเทียบกับราคาท่ีบริษัทขายให้แก่ลูกค้าท่ัวไป) ระยะเวลาท่ีซ้ือและเง่ือนไขพิเศษอ่ืน ๆ ท่ีแตกต่างจากลูกค้าท่ัวไป (ถ้ามี) 
                    ท้ังนี ้ให้ระบุถึงวิธีการท่ีใช้ในการตรวจสอบให้ชัดเจน โดยในกรณีท่ีท่ีปรึกษาทางการเงินเป็นผู้ตรวจสอบ ให้วิธีการตรวจสอบเป็นไปตามท่ีก าหนดโดยสมาคมบริษัท
หลักทรัพย์ (ถ้ามี) และในกรณีท่ีผู้สอบบัญชีเป็นผู้ตรวจสอบ ให้แนบหนังสือยืนยันการตรวจสอบ 



 

 

อตัรำส่วนทำงกำรเงิน 

 

กลุ่มอุตสำหกรรมและบริกำร 
อัตรำส่วนสภำพคล่อง (LIQUIDITY RATIO) 

อตัราส่วนสภาพคล่อง =  สินทรัพยห์มุนเวียนรวม / หน้ีหมุนเวียนรวม  (เท่า) 

อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว =  (เงินสดและเงินฝากธนาคาร + หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการ 
 ของตลาด + ลูกหน้ีการคา้และตัว๋เงินรับ) / หน้ีสินหมุนเวียนรวม  

(เท่า) 

อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด =  กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน / หน้ีสินหมุนเวียน (เฉล่ีย)  (เท่า) 

อตัราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา้ =  รายไดจ้ากการขายสุทธิ / (ลูกหน้ีการคา้ก่อนหน้ีสงสัยจะสูญ  + 
ตัว๋เงินรับ การคา้) (เฉล่ีย)   

(เท่า) 

ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย =  365 / อตัราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา้  (วนั) 

อตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้ส าเร็จรูป =  ตน้ทุนขาย / สินคา้ส าเร็จรูป (เฉล่ีย)  (เท่า) 

ระยะเวลาขายสินคา้ส าเร็จรูปเฉล่ีย =  365 / อตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้ส าเร็จรูป (วนั) 

อตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ =  ตน้ทุนขาย / สินคา้คงเหลือ (เฉล่ีย)  (เท่า) 

ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย =  365 / อตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ (วนั) 

อตัราส่วนหมุนเวียนเจา้หน้ี =  ซ้ือหรือตน้ทนุขาย / (เจา้หน้ีการคา้ + ตัว๋เงินจ่ายการคา้ ) (เฉล่ีย) (เท่า) 

ระยะเวลาช าระหน้ี =  365 / อตัราส่วนหมุนเวียนเจา้หน้ี     (วนั) 

วงจรเงินสด (Cash Cycle) =  ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย + ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย - ระยะเวลา
 ช าระหน้ี 

(วนั) 

อตัรำส่วนแสดงควำมสำมำรถในกำรหำก ำไร (PROFITABILITY RATIO) 
อตัราก าไรขั้นตน้ =  ก าไรขั้นตน้ / รายไดจ้ากการขายสุทธิ  (%) 

อตัราก าไรจากการด าเนินงาน =  ก าไรจากการด าเนินงาน / รายไดจ้ากการขายสุทธิ  (%) 

อตัราส่วนรายไดอ้ื่นต่อรายไดร้วม =  ก าไรท่ีไม่ไดจ้ากการด าเนินงาน / รายไดร้วม (%) 

อตัราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร =  กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน / ก าไรจากการด าเนินงาน  (%) 

อตัราก าไรสุทธิ =  ก าไรสุทธิ / รายไดร้วม (%) 

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น =  ก าไรสุทธิ / ส่วนของผูถื้อหุ้น (เฉล่ีย) (%) 
 

ทั้งน้ี บริษทัอาจพิจารณาเปิดเผยอตัราส่วนทางการเงินอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม รวมถึงในกรณีท่ีบริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขของ
สัญญาการกูย้ืมเงินหรือการออกหุน้กูใ้นเร่ืองการด ารงอตัราส่วนทางการเงิน บริษทัอาจพิจารณาเปิดเผยอตัราส่วน
ทางการเงินดงักล่าว เพ่ือเป็นขอ้มูลให้ผูล้งทุนทัว่ไปและผูถื้อหลกัทรัพยข์องบริษทัดว้ยก็ได ้โดยใหร้ะบุท่ีมาและวิธีการ
ค านวณประกอบดว้ย 
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อตัรำส่วนแสดงประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน (EFFICIENCY RATIO) 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ =  ก าไรสุทธิ / สินทรัพยร์วม  (เฉล่ีย) (%) 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร =  (ก าไรสุทธิ + ค่าเส่ือมราคา) / สินทรัพยถ์าวรสุทธิ (เฉล่ีย) (%) 

อตัราการหมุนของสินทรัพย ์ =  รายไดร้วม / สินทรัพยร์วม (เฉล่ีย) (เท่า) 

อตัรำส่วนวิเครำะห์นโยบำยทำงกำรเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO) 
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น =  หน้ีสินรวม / ส่วนของผูถื้อหุ้น    (เท่า) 

อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบ้ีย  =  ก าไรก่อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจ าหน่าย / 
ดอกเบ้ียจ่าย 

(เท่า) 

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อก าไรก่อน
ดอกเบ้ียจ่าย ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคา 
และค่าตดัจ าหน่าย (interest bearing 
debt to EBITDA ratio) 

หน้ีสินทั้งหมดท่ีมีภาระดอกเบ้ีย / ก าไรก่อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี ค่า
เส่ือมราคา และค่าตดัจ าหน่าย   

(เท่า) 

อตัราส่วนความสามารถช าระภาระ
ผกูพนั 

=  ก าไรก่อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย/
หน้ีสินระยะส้ันท่ีมีภาระดอกเบ้ีย + หน้ีสินระยะยาวท่ีมีภาระ
ดอกเบ้ียท่ีครบก าหนด  ภายใน 1 ปี 

(เท่า) 

อตัราการจ่ายเงินปันผล =  เงินปันผล / ก าไรสุทธิ  (%)  
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กลุ่มธนำคำร บริษัทเงินทุน ธุรกจิให้สินเช่ือท่ีไม่ใช่สถำบันกำรเงิน และกลุ่มบริษัทบริหำรสินทรัพย์ 

อตัรำส่วนสภำพคล่อง (LIQUIDITY RATIO) 
อตัราส่วนสินทรัพยส์ภาพคล่อง 
 

=  (เงินสด+การให้กูย้ืมระหว่างธนาคาร+การลงทนุในหลกัทรัพย)์ / 
(เงินฝากรวม(รวมตัว๋แลกเงิน)+การกูยื้มระหว่างธนาคาร) 

(%) 

อตัราส่วนสภาพคล่อง =  สินทรัพยห์มุนเวียนรวม / หน้ีหมุนเวียนรวม  (เท่า) 

อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด =  กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน / หน้ีสินหมุนเวียน (เฉล่ีย)  (เท่า) 

อตัรำส่วนแสดงควำมสำมำรถในกำรหำก ำไร (PROFITABILITY RATIO) 
อตัราก าไรสุทธิ =   ก าไรสุทธิ / รายไดร้วม (%) 
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น =  ก าไรสุทธิ / ส่วนของผูถื้อหุ้น (เฉล่ีย) (%) 

อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน =  ดอกเบ้ียและเงินปันผลจากหลกัทรัพย ์+ ก าไรจากการซ้ือขาย
 หลกัทรัพย ์ / เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์(เฉล่ีย) 

(%) 

ผลตอบแทนของสินทรัพยก่์อรายได ้ =   รายไดด้อกเบ้ีย / สินทรัพยก่์อรายได ้(เฉล่ีย) 
สินทรัพยก์่อรายได ้= เงินให้สินเช่ือ + หลกัทรัพยซ้ื์อโดยมีสัญญาขายคืน + การ
ให้กูใ้นตลาดกูย้ืมระหว่างธนาคารและในตลาดการเงิน 

(%) 

ตน้ทุนทางการเงิน =   รายจ่ายดอกเบ้ีย / เงินฝาก+เงินกูร้วม (เฉล่ีย) (%) 

ส่วนต่างอตัราดอกเบ้ีย =   ผลตอบแทนของสินทรัพยก่์อรายได ้– ตน้ทุนทางการเงิน (%) 

อตัรำส่วนแสดงประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน (EFFICIENCY RATIO) 
อตัราส่วนรายไดด้อกเบ้ียสุทธิต่อ
สินทรัพย ์ 

=   รายไดด้อกเบ้ียสุทธิ / สินทรัพยร์วม (เฉล่ีย) (%) 

อตัราส่วนรายไดท่ี้มิใช่ดอกเบ้ียตอ่
สินทรัพยร์วม 

=   รายไดท่ี้มิใช่ดอกเบ้ียสุทธิ / สินทรัพยร์วม (เฉล่ีย) (%) 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ =   ก าไรสุทธิ / สินทรัพยร์วม (เฉล่ีย) (%) 

อตัราการหมุนของสินทรัพย ์ =   รายไดร้วม / สินทรัพยร์วม (เฉล่ีย) (%) 

อตัรำส่วนวิเครำะห์นโยบำยทำงกำรเงิน (FINANCIAL RATIO) 
อตัราหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น =  หน้ีสินรวม / ส่วนของผูถื้อหุ้น (เฉล่ีย) (เท่า) 

อตัราส่วนเงินให้กูต้่อเงินกูย้ืม =  เงินให้กูยื้ม / เงินฝาก + หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม + เงินกูยื้ม  (%) 
อตัราส่วนเงินให้กูต้่อเงินฝาก 
(เฉพาะกรณีท่ีมีการรับฝากเงิน) 

=  เงินให้กูย้ืม / เงินฝาก  (%) 

อตัราส่วนเงินฝากต่อหน้ีสินรวม = เงินฝาก / หน้ีสินรวม  (%) 

อตัราการจ่ายเงินปันผล =  เงินปันผล / ก าไรสุทธิ   (%) 

อตัรำส่วนคุณภำพสินทรัพย์ (ASSET QUALITY  RATIO) 
อตัราส่วนค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญต่อ
สินเช่ือไม่ก่อให้เกิดรายได ้

=   ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ / สินเช่ือไม่ก่อให้เกิดรายได ้ (%) 

อตัราส่วนค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญต่อ
สินเช่ือรวม 

=  ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ / เงินให้สินเช่ือและดอกเบ้ียคา้งรับ 
 

(%) 
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อตัราส่วนหน้ีสูญต่อสินเช่ือรวม =  หน้ีสูญ / เงินให้สินเช่ือและดอกเบ้ียคา้งรับ                              (%) 

อตัราส่วนเงินให้สินเช่ือท่ีหยดุรับรู้
รายไดต้่อสินเช่ือรวม 

=  สินเช่ือท่ีจดัชั้นท่ีหยดุรับรู้รายได ้/ เงินให้สินเช่ือและดอกเบ้ีย
 คา้งรับ 

(%) 

อตัราส่วนดอกเบ้ียคา้งรับต่อสินเช่ือ
รวม 

=   ดอกเบ้ียคา้งรับ / เงินให้สินเช่ือและดอกเบ้ียคา้งรับ (%) 

* เงินกองทุนต่อสินทรัพยเ์ส่ียง  (ค านวณตามเกณฑ ์ธปท. เฉพาะกรณีสถาบนัการเงิน) (%) 
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กลุ่มบริษัทหลกัทรัพย์ 

อตัรำส่วนสภำพคล่อง (LIQUIDITY RATIO) 
อตัราส่วนสภาพคล่อง =  ( สินทรัพยห์มุนเวียนรวม / หน้ีสินหมุนเวียนรวม  (%) 

อตัรำส่วนแสดงควำมสำมำรถในกำรหำก ำไร (PROFITABILITY  RATIO) 
อตัราก าไรสุทธิ =   ก าไรสุทธิ / รายไดร้วม (%) 
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น =  ก าไรสุทธิ / ส่วนของผูถื้อหุ้น (เฉล่ีย)                                  (%) 

อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน =  ดอกเบ้ียและเงินปันผลจากหลกัทรัพย ์+ ก าไรจากการคา้
 หลกัทรัพย ์ / เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์(เฉล่ีย) 

(%) 

อตัรำส่วนแสดงประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน (EFFICIENCY RATIO) 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ =  ก าไรสุทธิ / สินทรัพยร์วม (เฉล่ีย)                                            (%) 

อตัราการหมุนของสินทรัพย ์ =   รายไดร้วม / สินทรัพยร์วม (เฉล่ีย) (%) 

อตัรำส่วนวิเครำะห์นโยบำยทำงกำรเงิน  (FINANCIAL  RATIO) 
   

อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบ้ีย  =  ก าไรก่อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจ าหน่าย / 
ดอกเบ้ียจ่าย 

(เท่า) 

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อก าไรก่อน
ดอกเบ้ียจ่าย ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคา 
และค่าตดัจ าหน่าย (interest bearing debt 
to EBITDA ratio) 

หน้ีสินทั้งหมดท่ีมีภาระดอกเบ้ีย / ก าไรก่อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี ค่า
เส่ือมราคา และค่าตดัจ าหน่าย   

(เท่า) 

อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผกูพนั =  ก าไรก่อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย/
หน้ีสินระยะส้ันท่ีมีภาระดอกเบ้ีย + หน้ีสินระยะยาวท่ีมีภาระ
ดอกเบ้ียท่ีครบก าหนด  ภายใน 1 ปี  

(เท่า) 

อตัราส่วนสินทรัพยก่์อรายไดต้่อเงินกู ้ = เงินให้กูย้ืมเม่ือทวงถาม + เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ + ลูกหน้ี
ธุรกิจหลกัทรัพย ์/ เงินกูย้ืม 

(เท่า) 

   

อตัราส่วนสินทรัพยก่์อรายได ้
ต่อสินทรัพยร์วม 

=  เงินให้กูย้มืเม่ือทวงถาม + เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์                   
 + ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์/ สินทรัพยร์วม  

(%) 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนผูถื้อหุน้ =  หน้ีสิน / ส่วนของผูถื้อหุน้                                                         (เท่า) 

อตัราการจ่ายเงินปันผล =  เงินปันผล / ก าไรสุทธิ   (%) 

อตัรำส่วนคุณภำพสินทรัพย์ (ASSET QUALITY  RATIO) 
อตัราส่วนค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญต่อ
สินเช่ือไม่ก่อให้เกิดรายได ้

=   ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ / สินเช่ือไม่ก่อให้เกิดรายได ้ (%) 
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อตัราส่วนค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญต่อ
สินเช่ือรวม 

=  ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ / เงินให้สินเช่ือและดอกเบ้ียคา้งรับ 
 

(%) 

อตัราส่วนหน้ีสูญต่อสินเช่ือรวม =  หน้ีสูญ / เงินให้สินเช่ือและดอกเบ้ียคา้งรับ (%) 

อตัราส่วนเงินให้สินเช่ือท่ีหยดุรับรู้รายได้
ต่อสินเช่ือรวม 

=  สินเช่ือท่ีจดัชั้นท่ีหยดุรับรู้รายได ้/ เงินให้สินเช่ือและดอกเบ้ีย
คา้งรับ 

(%) 

อตัรำส่วนอ่ืน ๆ 
อตัราส่วนเงินลงทนุในหลกัทรัพย ์
ต่อสินทรัพย ์

=  เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์/ สินทรัพยร์วม                                      (%) 

*..เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (ค านวณตามเกณฑส์ านกังาน)                                                                                 (%) 
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กลุ่มประกนัภัย 

อตัรำส่วนสภำพคล่อง (LIQUIDITY  RATIO) 
อตัราส่วนสภาพคล่อง =  (เงินสด + เงินฝาก + เงินลงทุนท่ีไม่ติดภาระจ านอง) / หน้ีสิน

จากสัญญาประกนัภยั  
(เท่า) 

อตัราหมุนเวียนเบ้ียประกนัคา้งรับ =  365 x เบ้ียประกนัคา้งรับ (เฉล่ีย) / เบ้ียประกนัภยัรับ (วนั) 

อตัรำส่วนแสดงควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร (PROFITABILITY RATIO) 
อตัราก าไรขั้นตน้ =  ก าไรจากการรับประกนัภยั / เบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ (%) 

RETENTION RATE =  เบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ / เบ้ียประกนัภยัรับท่ีถือเป็นรายได ้ (%) 
อตัราการจ่ายค่าสินไหมทดแทน =  ค่าสินไหมทดแทน / เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายได ้ (%)   
อตัราส่วนค่าใชจ่้ายในการรับประกนั = ค่าจา้งและบ าเหน็จ + ค่าใชจ่้ายอ่ืนในการรับประกนัภยั 

 + ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน / เบ้ียประกนัภยัรับท่ีถือเป็น
 รายได ้

(%) 

อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน =  รายไดจ้ากการลงทุน / เงินสดและเงินฝากธนาคาร 
 + เงินทุนระยะสั้น + เงินทนุและเงินให้กูย้มื 

(%) 

อตัราเบ้ียประกนัรับสุทธิ =  เบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ / ส่วนของผูถื้อหุน้ (เฉล่ีย) (เท่า) 
อตัราก าไรสุทธิ =  ก าไรสุทธิ / รายไดร้วม                                                               (%) 
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น =  ก าไรสุทธิ / ส่วนของผูถื้อหุน้ (เฉล่ีย)                                        (%) 

อตัรำส่วนแสดงประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน  (EFFICIENCY RATIO) 
อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์ = ก าไรสุทธิ / สินทรัพยร์วม (เฉล่ีย)                                              (%) 
อตัราการหมุนของสินทรัพย ์ =  รายไดร้วม / สินทรัพยร์วม (เฉล่ีย)                                              (เท่า) 

อตัรำส่วนวิเครำะห์นโยบำยทำงกำรเงิน  (FINANCIAL RATIO) 
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น =   หน้ีสินรวม / ส่วนของผูถื้อหุ้น                                                  (เท่า) 
POLICY LIABILITY TO 
CAPITAL FUND 

=   ค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่าย + เงินส ารองเพื่อการเส่ียงภยั          
 / ส่วนของผูถื้อหุน้ 

(เท่า) 

อตัราส่วนเงินส ารองต่อส่วนของ 
ผูถื้อหุน้ 

=  เงินส ารองเพื่อการเส่ียงภยัหรือประกนัชีวิต / ส่วนของ 
 ผูถื้อหุน้ 

(เท่า) 

อตัราส่วนเงินส ารองต่อสินทรัพย ์ =  เงินส ารองเพื่อการเส่ียงภยั / สินทรัพยร์วม       (%) 
อตัราการจ่ายเงินปันผล =  เงินปันผล / ก าไรสุทธิ (%) 

*.อตัราส่วนเงินกองทุนต่อเงินทนุท่ีตอ้งด ารงตามกฎหมาย (CAR Ratio)  (%) 
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กลุ่มประกนัชีวิต 

อตัรำส่วนสภำพคล่อง (LIQUIDITY RATIO) 
อตัราส่วนสภาพคล่อง =  (เงินสด + เงินฝาก + เงินลงทุนท่ีไม่ติดภาระจ านอง) / หน้ีสิน

จากสัญญาประกนัภยั  
(เท่า) 

อตัราหมุนเวียนเบ้ียประกนัคา้งรับ =  365 x เบ้ียประกนัคา้งรับ (เฉล่ีย) / เบ้ียประกนัรับ (วนั) 

อตัรำส่วนแสดงควำมสำมำรถในกำรหำก ำไร (PROFITABILITY RATIO) 
อตัราก าไรขั้นตน้ =  ก าไรจากการรับประกนั / เบ้ียประกนัรับสุทธิ (%) 

อตัราส่วนค่าใชจ่้ายในการรับประกนั = ค่าจา้งและบ าเหน็จ + ค่าใชจ่้ายอ่ืนในการรับประกนั 
 + ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน / เบ้ียประกนัรับ 

(%) 

อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน =  รายไดจ้ากการลงทุน / เงินสดและเงินฝากธนาคาร 
 + เงินลงทุนระยะสั้น + เงินลงทุนและเงินให้กูย้มื 

(%) 

อตัราเบ้ียประกนัรับสุทธิ =  เบ้ียประกนัรับสุทธิ / ส่วนของผูถื้อหุน้ (เฉล่ีย)                           (เท่า)  
อตัราก าไรสุทธิ  =  ก าไรสุทธิ / รายไดสุ้ทธิ (%)   

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น = ก าไรสุทธิ / ส่วนของผูถื้อหุน้ (เฉล่ีย) (%) 

อตัรำส่วนแสดงประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน  (EFFICIENCY RATIO) 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ =  ก าไรสุทธิ / สินทรัพยร์วม (เฉล่ีย)                                                    (%) 
อตัราส่วนสินทรัพยล์งทุนต่อส ารอง
ประกนัภยั  

สินทรัพยล์งทุน * 100 / เงินส ารองประกนัภยั (%) 

อตัราส่วนเงินส ารองต่อส่วนของ 
ผูถื้อหุน้ 

=  รายไดร้วม / สินทรัพยร์วม (เฉล่ีย)                                                 (เท่า) 

อตัรำส่วนวิเครำะห์นโยบำยทำงกำรเงิน  (FINANCIAL RATIO) 
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนผูถื้อหุน้ =  หน้ีสินรวม / ส่วนของผูถื้อหุ้น                                                       (เท่า) 

อตัราส่วนเงินส ารองต่อส่วนของ 
ผูถื้อหุน้ 

=  ส ารองเงินประกนัชีวิต / ส่วนของผูถื้อหุน้                                     (เท่า) 

อตัราส่วนเงินส ารองต่อสินทรัพย ์ =  ส ารองเงินประกนัชีวิต / สินทรัพยร์วม                                                 (เท่า) 
อตัราการจ่ายเงินปันผล =  เงินปันผล / ก าไรสุทธิ             (%) 
*.อตัราส่วนเงินกองทุนต่อเงินทนุท่ีตอ้งด ารงตามกฎหมาย (CAR Ratio)  (%) 
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          ภำคผนวก 8 

แบบสอบทำนข้อมูลท่ีเปิดเผยใน MD&A (“Checklist MD&A”)  

 
แบบสอบทำนข้อมลูท่ีเปิดเผยใน MD&A ส ำหรับแบบ 56-1  ประจ ำปี................ 

บริษัท............................................................................................... ตัวย่อ.................................. 

หัวข้อ 
กำรเปิดเผยของบริษัท อธิบำยสำเหตุ/กำรแก้ไข 

มี ไม่ม ี ใช่ ไม่ใช่ 

1. ภำพรวม  
 (1) สรุปภาพรวมการด าเนินงานและปัจจัยท่ีท าให้มีการเปลี่ยนแปลงส าคัญ  
(2) อธิบายภาวะเศรษฐกิจและอตุสาหกรรมท่ีมีผลต่อการด าเนินงาน 
(3) เช่ือมโยงกบันโยบาย กลยทุธ์ หรือการเลือกตัดสินใจทางธุรกิจ และ 

วิเคราะห์ว่าเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้หรือไม่ และอธิบายสาเหตุท่ีเกิด
ความแตกต่าง (ถ้ามี) 
(4) อธิบายแยกตามสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจส าคัญ (ถ้ามีหลายกลุ่ม) 
(5) อธิบายเทียบกบัประมาณการ หรือท่ีเคยเปิดผยไว้ (ถ้ามี) 
(6) อธิบายสาเหตหุรือการด าเนินการ กรณีผู้สอบบัญชีแสดงความเห็น 

แบบมีเง่ือนไข /ไม่แสดงความเห็น /มีข้อสังเกตท่ีส าคัญ  
 (7) อธิบายการเลือกหรือการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ 
 (8) อธิบายถึงรายการท่ีไม่ได้เกิดขึน้เป็นประจ า (non-recurring items)  

    

2. ผลกำรด ำเนินงำน และควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร   
(1) อธิบายสถานะและการเปลี่ยนแปลงท่ีมนีัยส าคัญ โดยใช้ตัวเลขท่ี
แสดงผลการด าเนินงานส าคัญ (key performance indicator เช่น ROE อัตรา
ก าไรขั้นต้น เป็นต้น) มาประกอบการอธิบาย เทียบกับตัวเลขอ้างอิง 
(benchmark เช่นข้อมูลอดตี หรือค่าเฉลี่ยในอตุสาหกรรม) ท่ีเหมาะสม 
(2) อธิบายปัจจัยหรือสาเหตุท่ีชัดเจน (เช่น ก าไรเพ่ิมมาจากรายได้ใน
ผลิตภัณฑ์ A เพ่ิมขึน้เกิดจากการเพ่ิมราคาขาย ส่วนแบ่งตลาด อัตรา
แลกเปลี่ยน ปริมาณการขาย เป็นต้น) 

    

4. ควำมสำมำรถในกำรบริหำรทรัพย์สิน 
 (1) คุณภาพของลูกหนี ้การวิเคราะห์อายขุองลูกหนี ้การตั้งส ารองและ 

ความเพียงพอของค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ  
(2) สินค้าคงเหลือ และการเส่ือมสภาพหรือล้าสมัย (ถ้ามี)  
(3) เงินลงทุน ค่าความนิยม และการด้อยค่า (ถ้ามี)  
(4) ส่วนประกอบส าคัญของทรัพย์สินอ่ืนและสาเหตุการเปลี่ยนแปลง 

    

5. สภำพคล่องและควำมเพยีงพอของเงินทุน  
(1) แหล่งท่ีมาและใช้ไปของเงินทุน ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน  
(2) รายจ่ายลงทุน อธิบายวัตถปุระสงค์เ และแหล่งเงินทนุ 
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หัวข้อ 
กำรเปิดเผยของบริษัท อธิบำยสำเหตุ/กำรแก้ไข 

มี ไม่ม ี ใช่ ไม่ใช่ 
 (3) ความเพียงพอของสภาพคล่อง  
(4) ความสามารถในการช าระหนี ้และการปฏิบัติตามเง่ือนไขการกู้ ยืม 
ท่ีส าคัญ ความสามารถในการจัดหาแหล่งเงินทนุเพ่ิมเติม 

6. ภำระผูกพนัด้ำนหนีสิ้นและกำรบริหำรจัดกำรภำระนอกงบดุล  
 อธิบายการบริหารจัดการภาระผูกพันและภาระนอกงบดุล 

    

7. ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต 
 ให้อธิบายเหตุการณ์และปัจจัยท่ีอาจมีผลต่อการด าเนินงานหรือ 
ฐานะการเงินในอนาคตของบริษทัอย่างมีนัยส าคัญ (forward looking) รวมท้ัง
การบริหารความเส่ียงท่ีเกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 

    

หมายเหตุ  แบบประเมินตนเองน้ี จดัท าขึ้นเพ่ือเป็นเคร่ืองมือช่วยในการจดัท า MD&A ให้มีขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูล้งทุน และเป็นไปตาขอ้แนะน า  

โดยส่วนท่ีเป็นตวัอกัษรปกติเป็นส่วนท่ีตอ้งอธิบายตามขอ้ก าหนดขั้นต ่าของแบบ 56-1  และส่วนท่ีเป็นตวัอกัษรเอียงเป็นค าอธิบาย แนวปฏิบติั และ

ค าแนะน า ในการจดัท า MD&A ทั้งน้ี บริษทัสามารถแบ่งหวัขอ้ยอ่ยเป็นประการอ่ืนไดต้ามความเหมาะสม 
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ภำคผนวก 9 
 

ข้อแนะน ำกำรเปิดเผยข้อมูลกำรกระจำยตัวกำรถือหุ้นของบริษัท 

 
 บริษัทอาจจะแสดงข้อมูลการกระจายตัวการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น เพ่ือให้ผู้ลงทุนใช้พิจารณา
ประกอบการลงทุน  ท้ังนี ้บริษัทอาจใช้ข้อมูลท่ีได้รับจากการปิดสมดุทะเบียนผู้ถือหุ้น เพ่ือประโยชน์และ 
ความสะดวกในการจัดท าข้อมูล  
 

 ตัวอย่างการแสดงข้อมูลการกระจายตัวการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น 
 

จ านวนหุ้นท่ีถือครอง จ านวนผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น 
จ านวนผู้ถือหุ้น สัดส่วนผู้ถือหุ้น 

(%) 
จ านวนหุ้น สัดส่วนจ านวนหุ้น

(%) 
1-999     
1,000-10,000     
10,000-100,000     
100,000 - น้อยกว่า 5%  
ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่าย
แล้ว 

    

5% ขึน้ไปของจ านวนหุ้น 
ท่ีจ าหน่ายแล้ว 

    

รวม  100%  100% 
 หมายเหตุ   บริษัทสามารถพิจารณาก าหนดช่วงของจ านวนหุ้นท่ีถือครองได้ตามความเหมาะสม ตามลักษณะ 
ของแต่ละบริษัท 
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ภำคผนวก 10  
 

แบบประเมินควำมเพยีงพอของระบบกำรควบคุมภำยใน 
 

แนวคิดและวัตถุประสงค์ 

การมีระบบการควบคุมภายในท่ีดีมีความส าคญัอยา่งยิง่ส าหรับบริษทัจดทะเบียนหรือบริษทัท่ีมี
ประชาชนเป็นผูถื้อหุน้ โดยระบบท่ีดีจะสามารถช่วยป้องกนั บริหาร จดัการความเส่ียงหรือความเสียหาย
ต่างๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นกบับริษทัและผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียไดเ้ป็นอยา่งดี  ดงันั้น จึงเป็นหนา้ท่ีของคณะกรรมการ
บริษทัท่ีจะตอ้งด าเนินการให้มัน่ใจวา่ บริษทัมีระบบควบคุมภายในท่ีเหมาะสม และเพียงพอในการดูแล
การด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย วตัถุประสงค ์กฎหมาย ขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ  สามารถป้องกนัทรัพยสิ์น จากการทุจริต เสียหาย รวมทั้งมีการจดัท าบญัชี รายงานท่ี
ถูกตอ้งน่าเช่ือถือ 

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.)  ไดรั้บความร่วมมือ 
เป็นอยา่งดีจากไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส ประเทศไทย (PwC Thailand)  ในการพฒันาแบบประเมิน 
ความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน (“แบบประเมิน”) ฉบบัน้ีขึ้น เพื่อเป็นเคร่ืองมือช่วยใหบ้ริษทัใชเ้ป็น
แนวทางในการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทัดว้ยตนเอง  

แบบประเมินน้ี ไดจ้ดัท าตามแนวคิดของ COSO27 (The Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission) ท่ีไดป้รับปรุง framework ใหม่ เม่ือเดือนพฤษภาคม 2556 
และน ามาปรับใหเ้ขา้ใจง่ายขึ้น รวมทั้งเหมาะสมกบับริษทัจดทะเบียนไทย ซ่ึงค าถามหลกัยงัแบ่งออกเป็น 
5 ส่วนเช่นเดียวกบัแนวทางของ COSO เดิม แต่ไดข้ยายความแต่ละส่วนออกเป็นหลกัการยอ่ยรวม 17 
หลกัการ เพื่อใหเ้ขา้ใจและเห็นภาพของแต่ละส่วนไดช้ดัเจนยิง่ขึ้น 

กำรน ำไปใช้ 

บริษทัควรใชแ้บบประเมินน้ีเป็นแนวทางในการประเมินหรือทบทวนความเพียงพอของระบบ
ควบคุมภายในอยา่งนอ้ยทุกปี และอาจมีการทบทวนเพิ่มเติมหากเกิดเหตุการณ์ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานของบริษทัอยา่งมีนยัส าคญั   การประเมินดงักล่าวควรผา่นการพิจารณาของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัดว้ย เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความเห็น มีความเขา้ใจตรงกนั และ
สามารถก าหนดแนวทางปฏิบติัท่ีเหมาะสมกบับริษทัได ้  

 
27 เป็นคณะกรรมการร่วมของสถาบนัวิชาชีพ 5 แห่ง ไดแ้ก่ สถาบนัผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งสหรัฐอเมริกา (AICPA)   
สถาบนัผูต้รวจสอบภายในสากล (Institute of Internal Auditors หรือ IIA)  สถาบนัผูบ้ริหารการเงิน  (Financial 
Executives Institute หรือ  FEI)  สมาคมนกับญัชีแห่งสหรัฐอเมริกา  (American Accounting Association หรือ AAA)  
และสถาบนันกับญัชีเพื่อการบริหาร (Institute of  Management Accountants หรือ IMA) 
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การตอบแบบประเมินในแต่ละขอ้ ควรอยูบ่นพื้นฐานของการปฏิบติัจริง  หากประเมินแลว้พบวา่ 
บริษทัยงัขาดการควบคุมภายในท่ีเพียงพอในขอ้ใด (ไม่วา่จะเป็นการไม่มีระบบในเร่ืองนั้น หรือมีแลว้ 
แต่ยงัไม่เหมาะสม)  บริษทัควรอธิบายเหตุผลและแนวทางแกไ้ขประกอบไวด้ว้ย    

 

สภำพแวดล้อมกำรควบคุม (Control Environment) 
 

1. องค์กรแสดงถึงควำมยึดมั่นในคุณค่ำของควำมซ่ือตรง (integrity) และจริยธรรม  

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 

1.1 คณะกรรมการและผูบ้ริหารก าหนดแนวทาง และมีการปฏิบติัท่ีอยูบ่นหลกัความ
ซ่ือตรงและการรักษาจรรยาบรรณในการด าเนินงาน ท่ีครอบคลุมถึง 

       1.1.1  การปฏิบติัหนา้ท่ีประจ าวนั และการตดัสินใจในเร่ืองต่าง ๆ  

       1.1.2 การปฏิบติัต่อคู่คา้ ลูกคา้ และบุคคลภายนอก  

  

1.2  มีขอ้ก าหนดท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรใหผู้บ้ริหารและพนกังานปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ย
ความซ่ือตรงและรักษาจรรยาบรรณ ท่ีครอบคลุมถึง 

       1.2.1  มีขอ้ก าหนดเก่ียวกบัจริยธรรม (code of conduct) ส าหรับผูบ้ริหารและ
พนกังาน ท่ีเหมาะสม 

       1.2.2  มีขอ้ก าหนดหา้มผูบ้ริหารและพนกังานปฏิบติัตนในลกัษณะท่ีอาจก่อใหเ้กิด
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบักิจการ ซ่ึงรวมถึงการหา้มคอร์รัปชนัอนัท าใหเ้กิด
ความเสียหายต่อองคก์ร28 

       1.2.3  มีบทลงโทษท่ีเหมาะสมหากมีการฝ่าฝืนขอ้ก าหนดขา้งตน้ 

       1.2.4  มีการส่ือสารขอ้ก าหนดและบทลงโทษขา้งตน้ใหผู้บ้ริหารและพนกังาน 
ทุกคนรับทราบ เช่น รวมอยูใ่นการปฐมนิเทศพนกังานใหม่  ใหพ้นกังานลงนาม
รับทราบขอ้ก าหนดและบทลงโทษเป็นประจ าทุกปี  รวมทั้งมีการเผยแพร่ code of 
conduct ใหแ้ก่พนกังานและบุคคลภายนอกไดรั้บทราบ 

  

1.3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบติัตาม Code of Conduct 
      1.3.1 การติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงาน
ก ากบัดูแลการปฏิบติั (compliance unit) 
       1.3.2 การประเมินตนเองโดยผูบ้ริหารและพนกังาน 
       1.3.3 การประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญท่ีเป็นอิสระจากภายนอกองคก์ร 

  

 
28 บริษทัควรก าหนดการควบคุมภายในตามมาตรการต่อตา้นคอร์รัปชนัให้เหมาะสมกบัความเส่ียงของบริษทั 
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ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 
1.4 มีการจดัการอยา่งทนัเวลา หากพบการไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัความ
ซ่ือตรงและการรักษาจรรยาบรรณ 

1.4.1 มีกระบวนการท่ีท าให้สามารถตรวจพบการฝ่าฝืนไดภ้ายในเวลาท่ีเหมาะสม 

 1.4.2 มีกระบวนการท่ีท าให้สามารถลงโทษหรือจดัการกบัการฝ่าฝืนไดอ้ยา่ง

เหมาะสม และภายในเวลาอนัควร 

 1.4.3 มีการแกไ้ขการกระท าท่ีขดัต่อหลกัความซ่ือตรงและการรักษาจรรยาบรรณ

อยา่งเหมาะสม และภายในเวลาอนัควร 

  

 

2. คณะกรรมการมีความเป็นอสิระจากฝ่ายบริหาร และท าหน้าท่ีก ากบัดูแล (Oversight) และ
พฒันาการด าเนินการด้านการควบคุมภายใน 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 

2.1  มีการก าหนดบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบริหาร โดยไดส้งวน
สิทธ์ิอ านาจเฉพาะของคณะกรรมการบริษทัไวอ้ยา่งชดัเจน 

  

2.2  คณะกรรมการบริษทัก ากบัดูแลใหมี้การก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจท่ีชดัเจน
และวดัผลได ้เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติังานของผูบ้ริหารและพนกังาน 

  

2.3  คณะกรรมการบริษทัก ากบัดูแลใหบ้ริษทัก าหนดบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการ
และผูบ้ริหารใหถู้กตอ้งตามกฎหมาย กฎบตัร ซ่ึงครอบคลุมบทบาทท่ีส าคญัของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ผูส้อบบญัชี ผูต้รวจสอบภายใน และผูรั้บผิดชอบต่อรายงาน
ทางการเงิน 

  

2.4  คณะกรรมการบริษทัเป็นผูมี้ความรู้เก่ียวกบัธุรกิจของบริษทั และมีความเช่ียวชาญ
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษทั หรือสามารถขอค าแนะน าจากผูเ้ช่ียวชาญในเร่ืองนั้นๆได ้

  

2.5  คณะกรรมการของบริษทัประกอบดว้ยกรรมการอิสระท่ีมีความรู้ ความสามารถ
น่าเช่ือถือ และมีความเป็นอิสระในการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งแทจ้ริง เช่น ไม่มี
ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั ไม่มีความสัมพนัธ์อ่ืนใด อนัอาจมีอิทธิพลต่อ           
การใชดุ้ลยพินิจและปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเป็นอิสระ ในจ านวนท่ีเหมาะสมเพียงพอ 

  

2.6 คณะกรรมการบริษทัก ากบัดูแลการพฒันาและปฏิบติัเร่ืองการควบคุมภายใน            
ในองคก์ร ซ่ึงครอบคลุมทั้งการสร้างสภาพแวดลอ้มการควบคุม การประเมินความเส่ียง 
กิจกรรมการควบคุม ขอ้มูลและการส่ือสาร และการติดตาม 
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3. ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การก าหนดอ านาจในการส่ังการและ 
ความรับผิดชอบท่ีเหมาะสมเพ่ือให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้การก ากบัดูแล (oversight) ของ
คณะกรรมการ 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 

3.1 ผูบ้ริหารระดบัสูงก าหนดโครงสร้างองคก์รท่ีสนบัสนุนการบรรลุวตัถุประสงคข์อง
บริษทั โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมทั้งทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงการจดัใหมี้การ
ควบคุมภายในอยา่งมีประสิทธิภาพ เช่น แบ่งแยกหนา้ท่ีในส่วนงานท่ีส าคญั ซ่ึงท าให้
เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหวา่งกนั  มีงานตรวจสอบภายในท่ีขึ้นตรงกบักรรมการ
ตรวจสอบ และมีสายการรายงานท่ีชดัเจน เป็นตน้   

  

3.2  ผูบ้ริหารระดบัสูงก าหนดสายการรายงานในบริษทั โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม
เก่ียวกบัอ านาจหนา้ท่ี ความรับผิดชอบ และการส่ือสารขอ้มูล 

  

3.3  มีการก าหนด มอบหมาย และจ ากดัอ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบอยา่ง
เหมาะสมระหวา่งคณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหารระดบัสูง ผูบ้ริหาร และพนกังาน  

  

 

4. องค์กรแสดงถึงความมุ่งมั่นในการจูงใจ พฒันาและรักษาบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ 

 ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 

4.1  บริษทัมีนโยบายและวิธีการปฏิบติัเพื่อจดัหา พฒันา และรักษาบุคลากรท่ีมีความรู้
และความสามารถท่ีเหมาะสม  และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบติั
นั้นอยา่งสม ่าเสมอ 

  

4.2  บริษทัมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบติังาน การใหแ้รงจูงใจหรือรางวลัต่อ
บุคลากรท่ีมีผลการปฏิบติังานดี และการจดัการต่อบุคลากรท่ีมีผลงานไม่บรรลุเป้าหมาย 
รวมถึง การส่ือสารกระบวนการเหล่าน้ีใหผู้บ้ริหารและพนกังานทราบ 

  

4.3  บริษทัมีกระบวนการแกไ้ขปัญหาหรือเตรียมพร้อมส าหรับการขาดบุคลากรท่ีมี
ความรู้และความสามารถท่ีเหมาะสมอยา่งทนัเวลา 

  

4.4  บริษทัมีกระบวนการสรรหา พฒันา และรักษาผูบ้ริหารและพนกังานทุกคน เช่น 
การจดัระบบท่ีปรึกษา (mentoring) และการฝึกอบรม 

  

4.5 บริษทัมีแผนและกระบวนการสรรหาผูสื้บทอดต าแหน่ง (succession plan) ท่ีส าคญั   
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5. องค์กรก าหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพ่ือให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ขององค์กร 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 

5.1 คณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารมีกระบวนการและการส่ือสารเชิงบงัคบัให้
บุคลากรทุกคนมีความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน และจดัใหมี้การปรับปรุงแกไ้ข
กระบวนการปฏิบติั ในกรณีท่ีจ าเป็น 

  

5.2  คณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารก าหนดตวัช้ีวดัผลการปฏิบติังาน การสร้าง
แรงจูงใจ และการใหร้างวลั ท่ีเหมาะสม โดยพิจารณาทั้งเร่ืองการปฏิบติัตาม Code of 
Conduct และวตัถุประสงคใ์นระยะสั้นและระยะยาวของบริษทั 

  

5.3  คณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารประเมินแรงจูงใจและการให้รางวลัอยา่งต่อเน่ือง
โดยเนน้ใหส้ามารถเช่ือมโยงกบัความส าเร็จของหนา้ท่ีในการปฏิบติัตามการควบคุม
ภายในดว้ย 

  

5.4 คณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารไดพ้ิจารณาไม่ใหมี้การสร้างแรงกดดนัท่ี 
มากเกินไปในการปฏิบติัหนา้ท่ีของบุคลากรแต่ละคน 

  

 

 

กำรประเมินควำมเส่ียง (Risk Assessment) 
 

6. องค์กรก าหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพยีงพอ เพ่ือให้สามารถระบุและประเมินความเส่ียง
ต่าง ๆ  ท่ีเกีย่วข้องกบัการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 

6.1  บริษทัสามารถปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป และเหมาะสมกบั
ธุรกิจในขณะนั้น โดยแสดงไดว้า่รายการในรายงานทางการเงินมีตวัตนจริง ครบถว้น 
แสดงถึงสิทธิหรือภาระผกูพนัของบริษทัไดถู้กตอ้ง  มีมูลค่าเหมาะสม  และเปิดเผย
ขอ้มูลครบถว้น ถูกตอ้ง 

  

6.2 บริษทัก าหนดสาระส าคญัของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปัจจยัท่ีส าคญั 
เช่น ผูใ้ชร้ายงานทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโนม้ของธุรกิจ 

  

6.3 รายงานทางการเงินของบริษทัสะทอ้นถึงกิจกรรมการด าเนินงานของบริษทั 
อยา่งแทจ้ริง 

  

6.4 คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารความเส่ียง อนุมติัและส่ือสารนโยบาย 
การบริหารความเส่ียงใหผู้บ้ริหารและพนกังานทุกคนรับทราบและถือปฏิบติั จนเป็น
ส่วนหน่ึงของวฒันธรรมขององคก์ร 
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7. องค์กรระบุและวิเครำะห์ควำมเส่ียงทุกประเภทท่ีอำจกระทบต่อกำรบรรลุวัตถุประสงค์ไว้ 
อย่ำงครอบคลุมท่ัวท้ังองค์กร  

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 

7.1 บริษทัระบุความเส่ียงทุกประเภทซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจทั้งระดบั
องคก์ร หน่วยธุรกิจ ฝ่ายงาน และหนา้ท่ีงานต่าง ๆ   

  

7.2  บริษทัวิเคราะห์ความเส่ียงทุกประเภทท่ีอาจเกิดจากทั้งปัจจยัภายในและปัจจยั
ภายนอกองคก์ร ซ่ึงรวมถึงความเส่ียงดา้นกลยทุธ์ การด าเนินงาน การรายงาน  
การปฏิบติัตามกฎเกณฑ ์และดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  

  

7.3  ผูบ้ริหารทุกระดบัมีส่วนร่วมในการบริหารความเส่ียง   

7.4  บริษทัไดป้ระเมินความส าคญัของความเส่ียง โดยพิจารณาทั้งโอกาสเกิดเหตุการณ์ 
และผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น  

  

7.5  บริษทัมีมาตรการและแผนปฏิบติังานเพื่อจดัการความเส่ียง โดยอาจเป็นการ
ยอมรับความเส่ียงนั้น (acceptance)  การลดความเส่ียง (reduction)  การหลีกเล่ียงความ
เส่ียง (avoidance)  หรือการร่วมรับความเส่ียง (sharing) 

  

 

8. องค์กรได้พจิำรณำถึงโอกำสท่ีจะเกดิกำรทุจริต ในกำรประเมินควำมเส่ียงท่ีจะบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กร 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 

8.1  บริษทัประเมินโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริตขึ้น โดยครอบคลุมการทุจริตแบบต่างๆ 
เช่น การจดัท ารายงานทางการเงินเทจ็  การท าใหสู้ญเสียทรัพยสิ์น  การคอร์รัปชนั   
การท่ีผูบ้ริหารสามารถฝ่าฝืนระบบควบคุมภายใน (management override of internal 
controls)  การเปล่ียนแปลงขอ้มูลในรายงานท่ีส าคญั  การไดม้าหรือใชไ้ปซ่ึงทรัพยสิ์น
โดยไม่ถูกตอ้ง เป็นตน้ 

  

8.2  บริษทัไดท้บทวนเป้าหมายการปฏิบติังานอยา่งรอบคอบ โดยพิจารณาความเป็นไป
ไดข้องเป้าหมายท่ีก าหนดแลว้  รวมทั้งไดพ้ิจารณาความสมเหตุสมผลของการให้
ส่ิงจูงใจหรือผลตอบแทนแก่พนกังานแลว้ดว้ยวา่ ไม่มีลกัษณะส่งเสริมใหพ้นกังาน
กระท าไม่เหมาะสม  เช่น ไม่ตั้งเป้าหมายยอดขายของบริษทัไวสู้งเกินความเป็นจริง  
จนท าใหเ้กิดแรงจูงใจในการตกแต่งตวัเลขยอดขาย เป็นตน้ 
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ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 

8.3 คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาและสอบถามผูบ้ริหารเก่ียวกบัโอกาส 
ในการเกิดทุจริต และมาตรการท่ีบริษทัด าเนินการเพื่อป้องกนัหรือแกไ้ขการทุจริต 

  

8.4 บริษทัไดส่ื้อสารใหพ้นกังานทุกคนเขา้ใจและปฏิบติัตามนโยบายและแนวปฏิบติั           
ท่ีก าหนดไว ้ 

  

 

9. องค์กรสำมำรถระบุและประเมินควำมเปลีย่นแปลงท่ีอำจมีผลกระทบต่อระบบกำรควบคุม
ภำยใน 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 

9.1 บริษทัประเมินการเปล่ียนแปลงปัจจยัภายนอกองคก์ร ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการ
ด าเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนไดก้ าหนดมาตรการ
ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงนั้นอยา่งเพียงพอแลว้  

  

9.2 บริษทัประเมินการเปล่ียนแปลงรูปแบบการท าธุรกิจ ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการ
ด าเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนไดก้ าหนดมาตรการ
ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงนั้นอยา่งเพียงพอแลว้ 

  

9.3 บริษทัประเมินการเปล่ียนแปลงผูน้ าองคก์ร ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ 
การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนไดก้ าหนดมาตรการตอบสนองต่อ
การเปล่ียนแปลงนั้นอยา่งเพียงพอแลว้ 

  

 

มำตกำรควบคุม (Control Activities) 
 

10. องค์กรมีมำตรกำรควบคุมท่ีช่วยลดควำมเส่ียงท่ีจะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได้ 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 

10.1  มาตรการควบคุมของบริษทัมีความเหมาะสมกบัความเส่ียง และลกัษณะเฉพาะ
ขององคก์ร เช่น สภาพแวดลอ้ม ความซบัซอ้นของงาน ลกัษณะงาน ขอบเขตการ
ด าเนินงาน รวมถึงลกัษณะเฉพาะอ่ืน ๆ 

  

10.2  บริษทัมีมาตรการควบคุมภายในท่ีก าหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษร และครอบคลุม
กระบวนการต่างๆ อยา่งเหมาะสม  เช่น  มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบติังานเก่ียวกบั
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ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 

ธุรกรรมดา้นการเงิน การจดัซ้ือ และการบริหารทัว่ไป ตลอดจนก าหนดขอบเขต  
อ านาจหนา้ท่ี  และล าดบัชั้นการอนุมติัของผูบ้ริหารในแต่ละระดบัไวอ้ยา่งชดัเจน 
รัดกุม  เพื่อใหส้ามารถป้องกนัการทุจริตได ้ เช่น  มีการก าหนดขนาดวงเงินและอ านาจ
อนุมติัของผูบ้ริหารแต่ละระดบั  ขั้นตอนในการอนุมติัโครงการลงทุน  ขั้นตอนการ
จดัซ้ือและวิธีการคดัเลือกผูข้าย  การบนัทึกขอ้มูลรายละเอียดการตดัสินใจจดัซ้ือ  
ขั้นตอนการเบิกจ่ายวสัดุอุปกรณ์ หรือ การเบิกใชเ้คร่ืองมือต่างๆ เป็นตน้ โดยไดจ้ดัใหมี้
กระบวนการส าหรับกรณีต่าง ๆ ดงัน้ี 

        10.2.1 การเก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร และ 
ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว รวมทั้งบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั เพื่อประโยชน์ในการติดตาม
และสอบทานการท ารายการระหวา่งกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ รวมทั้งมีการปรับปรุงขอ้มูลใหเ้ป็นปัจจุบนัเสมอ 

        10.2.2 กรณีท่ีบริษทัอนุมติัธุรกรรมหรือท าสัญญากบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งในลกัษณะท่ีมี
ผลผกูพนับริษทัในระยะยาวไปแลว้ เช่น การท าสัญญาซ้ือขายสินคา้ การใหกู้ย้มื   
การค ้าประกนั  บริษทัไดติ้ดตามใหม้ัน่ใจแลว้วา่ มีการปฏิบติัเป็นไปตามเง่ือนไขท่ี 
ตกลงกนัไวต้ลอดระยะเวลาท่ีมีผลผกูพนับริษทั เช่น ติดตามการช าระคืนหน้ีตาม
ก าหนด หรือมีการทบทวนความเหมาะสมของสัญญา เป็นตน้ 

10.3 บริษทัก าหนดใหก้ารควบคุมภายในมีความหลากหลายอยา่งเหมาะสม เช่น  
การควบคุมแบบ manual และ automated หรือการควบคุมแบบป้องกนัและติดตาม 

  

10.4 บริษทัก าหนดใหมี้การควบคุมภายในในทุกระดบัขององคก์ร เช่น ทั้งระดบั 
กลุ่มบริษทั หน่วยธุรกิจ สายงาน ฝ่ายงาน แผนก หรือกระบวนการ 

  

10.5 บริษทัมีการแบ่งแยกหนา้ท่ีความรับผิดชอบในงาน 3 ดา้นต่อไปน้ี ออกจากกนั 
โดยเด็ดขาด เพื่อเป็นการตรวจสอบซ่ึงกนัและกนั กล่าวคือ  

(1) หนา้ท่ีอนุมติั  
(2) หนา้ท่ีบนัทึกรายการบญัชีและขอ้มูลสารสนเทศ และ  
(3) หนา้ท่ีในการดูแลจดัเก็บทรัพยสิ์น       
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11. องค์กรเลือกและพฒันำกจิกรรมกำรควบคุมท่ัวไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพ่ือช่วยสนับสนุน 
กำรบรรลุวัตถุประสงค์ 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 

11.1 บริษทัควรก าหนดความเก่ียวขอ้งกนัระหวา่งการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ                    
ในกระบวนการปฏิบติังานและการควบคุมทัว่ไปของระบบสารสนเทศ 

  

11.2 บริษทัควรก าหนดการควบคุมของโครงสร้างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยใีหมี้
ความเหมาะสม 

  

11.3 บริษทัควรก าหนดการควบคุมดา้นความปลอดภยัของระบบเทคโนโลยใีหมี้             
ความเหมาะสม 

  

11.4  บริษทัควรก าหนดการควบคุมกระบวนการไดม้า การพฒันา และการบ ารุงรักษา
ระบบเทคโนโลยใีหมี้ความเหมาะสม 

  

 

12. องค์กรจัดให้มีกจิกรรมกำรควบคุมผ่ำนทำงนโยบำย ซ่ึงได้ก ำหนดส่ิงท่ีคำดหวังและขั้นตอน             
กำรปฏิบัติ เพ่ือให้นโยบำยท่ีก ำหนดไว้น้ันสำมำรถน ำไปสู่กำรปฏิบัติได้ 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 

12.1 บริษทัมีนโยบายท่ีรัดกุมเพื่อติดตามใหก้ารท าธุรกรรมของผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว ตอ้งผา่นขั้นตอนการอนุมติั              
ท่ีก าหนด เช่น ขอ้บงัคบัของบริษทั เกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย                 
เกณฑข์องส านกังาน ฯลฯ เพื่อป้องกนัการหาโอกาสหรือน าผลประโยชน์ของบริษทั          
ไปใชส่้วนตวั   

  

12.2 บริษทัมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมติัธุรกรรมกระท าโดยผูท่ี้ไม่มีส่วนไดเ้สีย
ในธุรกรรมนั้น 

  

12.3 บริษทัมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมติัธุรกรรมค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของ
บริษทัเป็นส าคญั และพิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการท่ีกระท ากบับุคคลภายนอก   
(at arms’ length basis) 

  

12.4 บริษทัมีกระบวนการติดตามดูแลการด าเนินงานของบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วม 
รวมทั้งก าหนดแนวทางใหบุ้คคลท่ีบริษทัแต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผูบ้ริหาร               
ในบริษทัยอ่ยหรือร่วมนั้น ถือปฏิบติั  (หากบริษัทไม่มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือ              
บริษัทร่วมไม่ต้องตอบข้อนี)้ 
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ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 

12.5  บริษทัก าหนดหนา้ท่ีและความรับผิดชอบในการน านโยบายและกระบวนการ              
ไปปฏิบติัโดยผูบ้ริหารและพนกังาน 

  

12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบติัของบริษทัไดรั้บการน าไปใชใ้นเวลาท่ีเหมาะสม 
โดยบุคลากรท่ีมีความสามารถ รวมถึงการครอบคลุมกระบวนการแกไ้ขขอ้ผิดพลาด              
ในการปฏิบติังาน 

  

12.7 บริษทัทบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบติัใหมี้ความเหมาะสมอยูเ่สมอ   
 

ระบบสำรสนเทศและกำรส่ือสำรข้อมูล (Information & Communication) 
 

13. องค์กรข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องและมีคุณภำพ เพ่ือสนับสนุนให้กำรควบคุมภำยในสำมำรถด ำเนินไปได้
ตำมที่ก ำหนดไว้ 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 

13.1 บริษทัก าหนดขอ้มูลท่ีตอ้งการใชใ้นการด าเนินงาน ทั้งขอ้มูลจากภายในและ
ภายนอกองคก์ร ท่ีมีคุณภาพและเก่ียวขอ้งต่องาน 

  

13.2 บริษทัพิจารณาทั้งตน้ทุนและประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ รวมถึงปริมาณและความถูกตอ้ง
ของขอ้มูล  

  

13.3 บริษทัด าเนินการเพื่อให้คณะกรรมการมีขอ้มูลท่ีส าคญัอยา่งเพียงพอส าหรับ               
ใชป้ระกอบการตดัสินใจ ตวัอยา่งขอ้มูลท่ีส าคญั เช่น รายละเอียดของเร่ืองท่ีเสนอ                         
ใหพ้ิจารณา เหตุผล ผลกระทบต่อบริษทั ทางเลือกต่าง ๆ  

  

13.4 บริษทัด าเนินการเพื่อให้กรรมการบริษทัไดรั้บหนงัสือนดัประชุมหรือเอกสาร
ประกอบการประชุมท่ีระบุขอ้มูลท่ีจ าเป็นและเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุม
ล่วงหนา้อยา่งนอ้ยภายในระยะเวลาขั้นต ่าตามท่ีกฎหมายก าหนด  

  

13.5 บริษทัด าเนินการเพื่อให้รายงานการประชุมคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควร        
เพื่อใหส้ามารถตรวจสอบยอ้นหลงัเก่ียวกบัความเหมาะสมในการปฏิบติัหนา้ท่ีของ
กรรมการแต่ละราย เช่น การบนัทึกขอ้ซกัถามของกรรมการ ความเห็นหรือขอ้สังเกต
ของกรรมการในเร่ืองท่ีพิจารณา ความเห็นของกรรมการรายท่ีไม่เห็นดว้ยกบัเร่ือง 
ท่ีเสนอพร้อมเหตุผล เป็นตน้ 
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ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 

13.6 บริษทัมีการด าเนินการดงัต่อไปน้ี      

     13.6.1 มีการจดัเก็บเอกสารส าคญั ไวอ้ยา่งครบถว้นเป็นหมวดหมู่ 

     13.6.2 กรณีท่ีไดรั้บแจง้จากผูส้อบบญัชีหรือผูต้รวจสอบภายในวา่มีขอ้บกพร่อง                
ในการควบคุมภายใน บริษทัไดแ้กไ้ขขอ้บกพร่องนั้นอยา่งครบถว้นแลว้  

  

 

14. องค์กรส่ือสำรข้อมูลภำยในองค์กร ซ่ึงรวมถึงวัตถุประสงค์และควำมรับผิดชอบต่อกำรควบคุม
ภำยในท่ีจ ำเป็นต่อกำรสนับสนุนให้กำรควบคุมภำยในสำมำรถด ำเนินไปได้ตำมที่วำงไว้ 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 

14.1 บริษทัมีกระบวนการส่ือสารขอ้มูลภายในอยา่งมีประสิทธิภาพ และมีช่องทาง              
การส่ือสารท่ีเหมาะสม เพื่อสนบัสนุนการควบคุมภายใน  

  

14.2 บริษทัมีการรายงานขอ้มูลท่ีส าคญัถึงคณะกรรมการบริษทัอยา่งสม ่าเสมอ และ             
คณะกรรมการบริษทัสามารถเขา้ถึงแหล่งสารสนเทศท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบติังาน หรือ
สอบทานรายการต่าง ๆ ตามท่ีตอ้งการ เช่น การก าหนดบุคคลท่ีเป็นศูนยติ์ดต่อเพื่อให้
สามารถติดต่อขอขอ้มูลอ่ืนนอกจากท่ีไดรั้บจากผูบ้ริหาร รวมทั้งการติดต่อสอบถาม
ขอ้มูลจากผูส้อบบญัชี   ผูต้รวจสอบภายใน  การจดัประชุมระหวา่งคณะกรรมการและ
ผูบ้ริหารตามท่ีคณะกรรมการร้องขอ การจดักิจกรรมพบปะหารือระหวา่งคณะกรรมการ
และผูบ้ริหารนอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ เป็นตน้    

  

14.3 บริษทัจดัใหมี้ช่องทางการส่ือสารพิเศษหรือช่องทางลบัเพื่อใหบุ้คคลต่าง ๆ              
ภายในบริษทัสามารถแจง้ขอ้มูลหรือเบาะแสเก่ียวกบัการฉ้อฉลหรือทุจริตภายในบริษทั 
(whistleblower hotline) ไดอ้ยา่งปลอดภยั 

  

 

15. องค์กรได้ส่ือสำรกบัหน่วยงำนภำยนอก เกีย่วกบัประเด็นท่ีอำจมีผลกระทบต่อกำรควบคุมภำยใน 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 

15.1 บริษทัมีกระบวนการส่ือสารขอ้มูลกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอกองคก์รอยา่งมี
ประสิทธิภาพ และมีช่องทางการส่ือสารท่ีเหมาะสม เพื่อสนบัสนุนการควบคุมภายใน 
เช่น จดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีหรือหน่วยงานนกัลงทุนสัมพนัธ์  ศูนยรั์บเร่ืองร้องเรียน เป็นตน้ 
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ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 

15.2 บริษทัจดัใหมี้ช่องทางการส่ือสารพิเศษหรือช่องทางลบัเพื่อใหผู้มี้ส่วนไดเ้สีย
ภายนอกองคก์รสามารถแจง้ขอ้มูลหรือเบาะแสเก่ียวกบัการฉอ้ฉลหรือทุจริต 
(whistleblower hotline) แก่บริษทัไดอ้ยา่งปลอดภยั 

  

   
 

ระบบกำรติดตำม (Monitoring Activities) 
 

16. องค์กรติดตำมและประเมินผลกำรควบคุมภำยใน เพ่ือให้มั่นใจได้ว่ำกำรควบคุมภำยในยังด ำเนิน
ไปอย่ำงครบถ้วน เหมำะสม 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 

16.1 บริษทัจดัใหมี้กระบวนการติดตามการปฏิบติัตามจริยธรรมธุรกิจและขอ้ก าหนด
หา้มฝ่ายบริหารและพนกังานปฏิบติัตนในลกัษณะท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้                 
ทางผลประโยชน์ เช่น ก าหนดใหแ้ต่ละส่วนงานติดตามการปฏิบติั  และรายงาน
ผูบ้งัคบับญัชา หรือมอบหมายใหห้น่วยงานตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบติั และ
รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  เป็นตน้ 

  

16.2 บริษทัจดัใหมี้การตรวจสอบการปฏิบติัตามระบบการควบคุมภายในท่ีวางไว ้            
โดยการประเมินตนเอง และ/หรือการประเมินอิสระโดยผูต้รวจสอบภายใน 

  

16.3 ความถี่ในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกบัการเปลี่ยนแปลงของ
บริษทั 

  

16.4 ด าเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยผูท่ี้มีความรู้และ
ความสามารถ 

  

16.5 บริษทัก าหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในใหข้ึ้นตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ  

  

16.6 บริษทัส่งเสริมใหผู้ต้รวจสอบภายในปฏิบติัหนา้ท่ีตามมาตรฐานสากล                         
การปฏิบติังานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (International Standards for the 
Professional Practice of Internal Auditing, IIA)  
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17. องค์กรประเมินและส่ือสำรข้อบกพร่องของกำรควบคุมภำยในอย่ำงทันเวลำต่อบุคคลท่ี
รับผิดชอบ ซ่ึงรวมถึงผู้บริหำรระดับสูงและคณะกรรมกำรตำมควำมเหมำะสม 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 

17.1 บริษทัประเมินผลและส่ือสารขอ้บกพร่องของการควบคุมภายใน และด าเนินการ
เพื่อติดตามแกไ้ขอยา่งทนัท่วงที หากผลการด าเนินงานท่ีเกิดขึ้นแตกต่างจากเป้าหมาย                              
ท่ีก าหนดไวอ้ยา่งมีนยัส าคญั 

  

17.2 บริษทัมีนโยบายการรายงาน ดงัน้ี 

        17.2.1 ฝ่ายบริหารตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัโดยพลนั ในกรณีท่ีเกิด
เหตุการณ์หรือสงสัยวา่มีเหตุการณ์ทุจริตอยา่งร้ายแรง มีการปฏิบติัท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย  
หรือมีการกระท าท่ีผิดปกติอ่ืน ซ่ึงอาจกระทบต่อช่ือเสียงและฐานะการเงินของบริษทั
อยา่งมีนยัส าคญั    

        17.2.2 รายงานขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระส าคญั พร้อมแนวทางการแกไ้ขปัญหา 
(แมว้า่จะไดเ้ร่ิมด าเนินการจดัการแลว้) ต่อคณะกรรมการบริษทั/คณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อพิจารณาภายในระยะเวลาอนัควร 

        17.2.3 รายงานความคืบหนา้ในการปรับปรุงขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระส าคญัต่อ
คณะกรรมการบริษทั/คณะกรรมการตรวจสอบ 

  

 
 

 



173 
 

 

 

 
ภำคผนวก 11  

 

ตวัอยา่งการเปิดเผยขอ้มูลห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจในกิจกรรมหลกั 
อุตสำหกรรม ห่วงโซ่คุณค่ำของธุรกิจ 

กำรบริหำรปัจจัย
กำรผลิต 

กำรปฏบิัติกำร กำรกระจำยสินค้ำ
และบริกำร 

กำรตลำด 
และกำรขำย 

กำรบริกำรหลัง 
กำรขำย 

เกษตรและอาหาร 
ธุรกิจการเกษตร
ธุรกิจอาหาร
และเคร่ืองด่ืม 

- การจดัหาและ
ซ้ือวตัถุดิบท่ีมี
คุณภาพและ
ปลอดภยั 
- การใชว้ตัถุดิบ
ทอ้งถ่ิน 
- กระบวนการ
จดัซ้ือจดัหาท่ีเป็น
ธรรม 

- การผลิต แปรรูป
วตัถุดิบ และบรรจุ
ภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม 
- การควบคุม
คุณภาพสินคา้ตาม
มาตรฐานก าหนด 
- ความปลอดภยัใน
กระบวนการผลิต 

- ร้าน/ตลาด/คลงั/
ศูนยก์ระจายสินคา้
และจ าหน่ายท่ี 
ท าใหป้ระชาชน
สามารถเขา้ถึงได้
ง่าย 
- บริการการขนส่ง
ท่ีรวดเร็ว 

- การก าหนดราคา
สินคา้และบริการ
อยา่งเหมาะสม 
- การให้ขอ้มูล
เก่ียวกบัการบริโภค
อยา่งถูกตอ้งและ
ครบถว้น 

- การรับประกนั
สินคา้และความพึง
พอใจ 
- ศูนยห์รือหน่วย
บริการรับความเห็น
หรือขอ้เสนอแนะ
เก่ียวกบัการบริโภค 

สินคา้อุปโภคบริโภค 
ธุรกิจของใชใ้น
ครัวเรือนและ
ส านกังาน 

- การออกแบบ
สินคา้ท่ีทนัสมยั 
- การจดัหาวสัดุ
และส่วนประกอบ
ท่ีมีคุณภาพ คงทน 
ปลอดภยั และเป็น
มิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม 

- การผลิต แปรรูป
วตัถุดิบ และบรรจุ
ภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม 
- การควบคุม
คุณภาพสินคา้ตาม
มาตรฐานก าหนด 
- ความปลอดภยัใน
กระบวนการผลิต 

- ร้าน/ตลาด/คลงั/
ศูนยก์ระจายสินคา้
และจ าหน่ายท่ีท า
ให้ประชาชน
สามารถเขา้ถึงได้
ง่าย 
- บริการขนส่ง ขน
ยา้ย และติดตั้งท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

- การก าหนดราคา
สินคา้และบริการ
อยา่งเหมาะสม 
- การให้ขอ้มูล
เก่ียวกบัการใช ้
งานอยา่งถูกตอ้ง
และครบถว้น 
- สินคา้ฉลากเขียว 

- การรับประกนั
สินคา้และความ 
พึงพอใจ 
- ศูนยห์รือหน่วย
บริการรับความเห็น
หรือขอ้เสนอแนะ
เก่ียวกบัการใชง้าน 

ธุรกิจการเงิน  
ธุรกิจธนาคาร - การออกแบบ

และพฒันา
ผลิตภณัฑท์าง
การเงินและ
ประกนัท่ี
เหมาะสมกบั
กลุ่มเป้าหมาย 

- การบริการทาง
การเงิน สินเช่ือ เช่า
ซ้ือ และการลงทุนท่ี
สะดวกรวดเร็ว  
- การพฒันาระบบ
และเทคโนโลยี
เพื่อใหบ้ริการทาง
การเงินท่ีปลอดภยั 

- ศูนย/์ส านกังาน/
สาขาท่ีใหบ้ริการ
ทางการเงินและ
ประกนั 
- การให้บริการ
และท าธุรกรรม
ทางการเงินและ

- การให้บริการ
และความรู้ทางการ
เงินและประกนัท่ี
เหมาะสมกบั
กลุ่มเป้าหมาย 
- การให้ขอ้มูล
เก่ียวกบับริการทาง
การเงินและ

- ระบบการบริหาร
ความสัมพนัธ์กบั
ลูกคา้ 
- ศูนยห์รือหน่วย
ให้บริการและรับ
ความเห็นหรือ
ขอ้เสนอแนะ
เก่ียวกบับริการทาง
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ธุรกิจประกนัภยั
และประกนั
ชีวิต 

- การบริหาร
สินทรัพยแ์ละ
จดัการลงทนุอยา่ง
มีประสิทธิภาพ
และโปร่งใส 

- การพิจารณารับ
ประกนัภยั การ
รับเคลมสินไหม 
การช าระเบ้ีย
ประกนัและ
ค่าบริการท่ีสะดวก
รวดเร็ว 

ประกนัผา่น
เทคโนโลยีดิจิทลั 

ประกนัอยา่ง
ถูกตอ้งและ
ครบถว้น 

การเงิน ประกนัภยั
และประกนัชีวิต 

สินคา้อุตสาหกรรม 
ธุรกิจยานยนต ์ - การวิจยั พฒันา 

และออกแบบท่ี
เป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม 
- การจดัการ
วตัถุดิบที่มี
ประสิทธิภาพ 

- การผลิตและ
ประกอบช้ินส่วนท่ี
ทนัสมยัและเป็น
มิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 
- การทดสอบและ
ควบคุมคุณภาพตาม
มาตรฐานก าหนด 

- คลงั/ศูนยก์ระจาย
สินคา้ท่ีสะดวกต่อ
การขนส่ง 
- การขนส่ง/ส่ง
มอบสินคา้และ
บริการท่ีมีคุณภาพ
และตรงเวลา 

- การส่ือสารและ
ให้ขอ้มูลเก่ียวกบั
ใชสิ้นคา้และ
บริการอยา่งถูกตอ้ง
และครบถว้น 
- การก าหนดราคา
อยา่งเหมาะสมและ
เป็นธรรม 

- การรับประกนั
สินคา้และความพึง
พอใจ 
- บริการตรวจเชค็
สภาพหลงัการซ้ือ
สินคา้ 

ธุรกิจเหลก็ - การจดัหาสินแร่
และวตัถุดิบ
ส าหรับผลิตเหลก็ 
- การควบคุม
คุณภาพของ
วตัถุดิบ 
- การวิจยัและ
พฒันาวสัดุ
ทดแทน 

- การผลิตท่ีมี
ประสิทธิภาพและ
ลดผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม 
- การแปรรูปดว้ย
เทคโนโลยีท่ี
ทนัสมยั 
- การทดสอบและ
ควบคุมคุณภาพตาม
มาตรฐาน 

ศูนยห์รือหน่วย
บริการรับความเห็น
หรือขอ้เสนอแนะ
เก่ียวกบัการใช้
สินคา้ 

อสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง 
ธุรกิจวสัดุ
ก่อสร้าง 

- การวิจยั พฒันา 
และออกแบบเพื่อ
สร้างนวตักรรม
ดา้นผลิตภณัฑ ์
- การจดัหา
วตัถุดิบที่มี
คุณภาพและเป็น
มิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม 

- การผลิตและแปร
รูปวตัถุดิบอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
- การลดของเสีย
และผลกระทบดา้น
ส่ิงแวดลอ้มใน
กระบวนการผลิต 
- การควบคุม
คุณภาพตาม
มาตรฐานก าหนด 

- ร้าน/คลงั/ศูนย์
กระจายสินคา้และ
จ าหน่ายท่ีท าให้
ประชาชนสามารถ
เขา้ถึงไดง้่าย 
- บริการขนส่ง ขน
ยา้ย และติดตั้งท่ี
รวดเร็ว 

- การก าหนดราคา
สินคา้และบริการ
อยา่งเหมาะสม 
- การให้ขอ้มูล
เก่ียวกบัการใช ้
งานอยา่งถูกตอ้ง
และครบถว้น 

ศูนยห์รือหน่วย
บริการใหค้  าปรึกษา 
รับความเห็นหรือ
ขอ้เสนอแนะ
เก่ียวกบัการใช้
สินคา้ 
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ธุรกิจบริการ
รับเหมา
ก่อสร้าง 

- การออกแบบ
โครงการท่ีเป็น
มิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม 
- การสรรหาท่ีดิน
โดยค านึงถึง
ผลกระทบดา้น
สังคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม 
- การจดัซ้ือจดัหา
วสัดุก่อสร้างท่ีมี
คุณภาพ 

- การพฒันา
โครงการและ
สาธารณูปโภคดว้ย
นวตักรรม 
- การค านึงถึงความ
ปลอดภยัและ
ผลกระทบต่อชุมชน 
- การลดของเสีย
และผลกระทบดา้น
ส่ิงแวดลอ้มใน
กระบวนการ
ก่อสร้าง 

ส านกังานขาย 
 

- การก าหนดราคา
อยา่งเหมาะสม 
- การส่ือสารและ
ให้ขอ้มูลเก่ียวกบั
โครงการอยา่ง
ครบถว้น 
 

- บริการหลงัการ
ขาย เช่น การโอน
กรรมสิทธ์ิ การ
รับประกนั 
- การบริหาร
โครงการ / นิติ
บุคคลประจ า
โครงการ 

ทรัพยากร 
ธุรกิจพลงังาน
และ
สาธารณูปโภค 

- การส ารวจแหล่ง
พลงังานและ
ทรัพยากร 
- การจดัหา
ทรัพยากรและ
พลงังานให้
เพียงพอต่อความ
ตอ้งการและลด
ผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม 

- การผลิตและแปร
รูปทรัพยากรและ
พลงังาน 
- การค านึงถึงความ
ปลอดภยัและ
ผลกระทบต่อชุมชน 
- การบ ารุงรักษา
และซ่อมแซม
อุปกรณ์ 

คลงั/ศูนยก์ระจาย/
ระบบส่งพลงังาน
และสาธารณูปโภค
ท่ีท าให้ประชาชน
สามารถเขา้ถึงง่าย 

การก าหนดราคา
และจ าหน่าย
พลงังานและ
สาธารณูปโภค
อยา่งเหมาะสม 

ศูนยห์รือหน่วย
บริการรับความเห็น
หรือขอ้เสนอแนะ
เก่ียวกบัการใช้
พลงังานและ
สาธารณูปโภค 

บริการ 
ธุรกิจการแพทย ์ การจดัหายา 

เวชภณัฑ ์และ
อุปกรณ์การแพทย์
ท่ีมีคุณภาพ 
ทนัสมยัและ
เพียงพอต่อความ
ตอ้งการ 

- การให้ค  าปรึกษา
และตรวจรักษาท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
- กระบวนการ
หตัถการและการ
รักษาโรคท่ีทนัสมยั 
- กระบวนการจ่าย
ยาและเวชภณัฑท่ี์
ถูกตอ้งและรวดเร็ว 
 - การจดัการ
สารเคมีและขยะ
อนัตราย 

ศูนยสุ์ขภาพหรือ
โรงพยาบาลท่ี
ให้บริการทางการ
แพทยท่ี์ทนัสมยั 
 

การก าหนด
ค่าบริการและ
รักษาพยาบาลท่ี
เหมาะสมและ
คุม้ค่า 
 

การติดตามและดูแล
ผูป่้วยหลงัการรักษา
อยา่งใกลชิ้ด 
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ธุรกิจขนส่ง
และโลจิสติกส์ 

การจดัหาพาหนะ
และอุปกรณ์
ส าหรับขนส่งท่ีมี
คุณภาพและเป็น
มิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม 

- การบริการ
ลงทะเบียนขนส่งท่ี
ทนัสมยั 
- การขนส่งท่ี
รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 

สถานีขนส่งหรือ
ศูนยรั์บส่งและ
กระจายสินคา้ท่ี
ปลอดภยัและ
เขา้ถึงง่าย 

การก าหนด
ค่าบริการอยา่ง
เหมาะสม 

ศูนยห์รือหน่วย
ให้บริการรับ
ความเห็นหรือ
ขอ้เสนอแนะ
เก่ียวกบัการติดตาม
การขนส่ง 

เทคโนโลย ี
ธุรกิจช้ินส่วน
อิเลก็ทรอนิกส์ 

- การออกแบบ
ช้ินส่วน
อิเลก็ทรอนิกส์ท่ี
ทนัสมยั 
- การจดัหา
วตัถุดิบและ
อุปกรณ์ท่ี
สอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของ
ลูกคา้ 

- การผลิตและ
ประกอบช้ินส่วนท่ี
ทนัสมยั  
- การทดสอบและ
ควบคุมคุณภาพตาม
มาตรฐานก าหนด 
 - การลดของเสีย 
และกระบวนการ
ผลิตท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม 

การขนส่ง/ส่งมอบ
สินคา้และบริการท่ี
มีคุณภาพและตรง
เวลา 

- การส่ือสารและ
ให้ขอ้มูลเก่ียวกบั
ใชสิ้นคา้และ
บริการอยา่งถูกตอ้ง
และครบถว้น 
- การก าหนดราคา
อยา่งเหมาะสมและ
เป็นธรรม 

- การรับประกนั
สินคา้และความพึง
พอใจ 
- บริการตรวจเชค็
สภาพหลงัการซ้ือ
สินคา้ 

ธุรกิจ
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การส่ือสาร 

- การจดัซ้ือจดัหา
อุปกรณ์
อิเลก็ทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์
ท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม 
- การออกแบบ
และพฒันา
เครือข่ายและซอต์
ฟแวร์ท่ีทนัสมยั 

- การบริการ
อุปกรณ์ระบบ
เครือข่าย และซอต์
ฟแวร์ท่ีทนัสมยั 
- การบ ารุงรักษา
ระบบคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์
เครือข่าย 
- การควบคุมและ
ทดสอบระบบให้มี
เสถียรภาพ 

- ศูนยค์อมพิวเตอร์
หรือศูนยข์อ้มูลท่ี
ทนัสมยัและเป็น
มิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม 
- ร้านคา้/ศูนย์
ให้บริการท่ี
ทนัสมยัและเขา้ถึง
ไดง้่าย 
 

- การก าหนด
ค่าบริการอยา่ง
เหมาะสม 
- การส่ือสาร
การตลาดและให้
ขอ้มูลเก่ียวกบัการ
บริการอยา่งถูกตอ้ง 

ศูนยห์รือหน่วย
ให้บริการรับ
ความเห็นหรือ
ขอ้เสนอแนะ
เก่ียวกบัการบริการ
เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
ส่ือสาร 

 


