
แบบ 56-2 
 

รายงานประจ าปี สิ้นสุดวันท่ี     

บริษัท      
 
 การแสดงรายการในรายงานประจ าปีอย่างน้อยต้องมีข้อมูลตามรายการที่ก าหนด 
 ดังต่อไปนี้ 
 1. ข้อมูลท่ัวไป 
  1.1 ชื่อ  สถานที่ตั้งส านักงานใหญ่ ประเภทธุรกิจ เลขทะเบียนบริษัท โทรศัพท์  
โทรสาร Home Page (ถ้ามี) จ านวนและชนิดของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท 
  1.2 ชื่อ สถานที่ตั้งส านักงานใหญ่ ประเภทธุรกิจ โทรศัพท์ โทรสาร จ านวนและ 
ชนิดของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจ านวนหุ้น 
ที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น 
  1.3 ชื่อ สถานที่ตั้ง โทรศัพท์ โทรสารของบุคคลอ้างอิงอ่ืน ๆ เช่น นายทะเบียน 
หลักทรัพย์ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาหรือผู้จัดการภายใต้สัญญา 
การจัดการ 
 
 2. ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท 
  ให้แสดงข้อมูลจากงบการเงินและอัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญที่สะท้อนถึง 
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานในธุรกิจหลักของบริษัทและบริษัทย่อย โดยอย่างน้อยต้องมีข้อมูล 
เปรียบเทียบ 3 ปี ที่ผ่านมา (ประมาณ 1/2 หน้า)  
 
 3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
  3.1 ให้สรุปสาระส าคัญโดยสังเขปของลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทและ
บริษัทย่อย และนโยบายการแบ่งการด าเนินงานของบริษัทในกลุ่ม (ประมาณ 1/2 หน้า) 
  3.2 ในกรณีที่บริษัทมีสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจมากกว่า 1 สายหรือ 1 กลุ่ม  
ให้ระบุสัดส่วนรายได้จากแต่ละสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ โดยอย่างน้อยให้แสดงสัดส่วนรายได้ของสาย 
ผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจที่มีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 10 ของรายได้รวมตามงบก าไรขาดทุนรวมของปีบัญชี 
ล่าสุด ตามตาราง ดังนี้ ในกรณีที่หมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทได้แสดงผลการด าเนินงานของ 
แต่ละสายผลิตภัณฑ์ไว้ครบถ้วนตามมาตรฐานการบัญชีว่าด้วยการเสนอข้อมูลทางการเงินจ าแนกตาม 
ส่วนงาน แล้ว อาจอธิบายโครงสร้างรายได้เฉพาะปีล่าสุดก็ได้ (เช่น บริษัทมีรายได้จากการประกอบธุรกิจ A 
ร้อยละ 65 และธุรกิจ B ร้อยละ 35 พร้อมทั้งอธิบายอ้างอิงถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินที่เกี่ยวข้อง) 
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โครงสร้างรายได้1 

สายผลิตภัณฑ์/กลุ่มธุรกิจ ด าเนินการโดย % การถือหุ้นของบริษัท ปี 25.. 

รายได้2 

 

% 

ปี 25.. 

รายได้2 

 

% 

ปี 25.. 

รายได้2 

 

% 

สายผลิตภัณฑ์/กลุ่มธุรกิจที่ 1         

สายผลิตภัณฑ์/กลุ่มธุรกิจที่ 2 

สายผลิตภัณฑ์/กลุ่มธุรกิจที่ 3 

        

รวม    100  100  100 
1
กรณีที่บริษัทเพิ่งเคยกระจายหลักทรัพย์ต่อประชาชนในช่วง 1 หรือ 2 ปีที่ผ่านมา ให้แสดงตารางโครงสร้างรายได้เฉพาะในช่วง 1 หรือ 2 ปีที่ผ่านมาแล้วแต่กรณี 

2 
รายได้ ให้รวมถึงส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสียจากการลงทุนด้วย 

 
  3.3 ให้สรุปการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญในปีที่ผ่านมาของลักษณะการประกอบธุรกิจ
เกี่ยวกับลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ การตลาด และภาวะการแข่งขันและการจัดหาผลิตภัณฑ์ของบริการ
ของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม โดยแบ่งตามสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ (ตามโครงสร้างรายได้) 
รวมทั้งแนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต 
 
 4. ปัจจัยความเสี่ยง  
  ให้ระบุปัจจัยที่บริษัทเห็นว่า อาจท าให้เกิดความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ลงทุน 
อย่างมีนัยส าคัญ โดยความเสี่ยงดังกล่าวอาจท าให้ผู้ลงทุนสูญเสียเงินลงทุนทั้งจ านวนหรือบางส่วน หรือ 
ไม่ได้รับผลตอบแทนในอัตราที่ควรจะได้รับ และให้ระบุเฉพาะความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อ 
ผู้ออกหลักทรัพย์หรือผู้ถือหลักทรัพย์โดยตรง ไม่ใช่ความเสี่ยงส าหรับการประกอบธุรกิจทั่วไป   
ทั้งนี้ ให้อธิบายถึงลักษณะความเสี่ยง เหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของความเสี่ยง ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น  
(ถ้าประเมินผลกระทบเป็นตัวเลขได้ให้ระบุด้วย) แนวโน้มหรือความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสี่ยงดังกล่าว 
นอกจากนี้ หากบริษัทมีมาตรการรองรับไว้เป็นการเฉพาะและสามารถลดความเสี่ยงได้อย่างมีนัยส าคัญแล้ว 
บริษัทอาจอธิบายเพิ่มเติมไว้ด้วยก็ได้  
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 5. โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ 
  5.1  ผู้ถือหุ้น   

 ให้ระบุรายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้ พร้อมทั้งจ านวนหุ้นที่ถือและสัดส่วน 
การถือหุ้นล่าสุด   ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ถือหุ้นที่อยู่ภายใต้ผู้มีอ านาจควบคุม
เดียวกันเป็นกลุ่มเดียวกัน 

(ก)  กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก  
(ข)  กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบาย  

การจัดการ หรือการด าเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยส าคัญ (เช่น มีการส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการ 
ที่มีอ านาจจัดการ (authorized director)) 

ในกรณีที่รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ปรากฏดังกล่าวข้างต้น ยังไม่แสดงถึงบุคคล 
ที่เป็นผู้ถือหุ้นที่แท้จริง เช่น รายชื่อผู้ถือหุ้นที่แสดงไว้เป็น holding company หรือ nominee account  
ให้ระบุชื่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลหลักที่เป็นผู้ถือหุ้นที่แท้จริง รวมทั้งธุรกิจหลักของบุคคลดังกล่าวด้วย เว้นแต่
จะมีเหตุอันสมควรที่ท าให้ไม่อาจทราบผู้ถือหุ้นที่แท้จริงได้ 
  5.2 การจัดการ 
            (1)  การจัดการ : 

    (1.1)  ให้อธิบายโครงสร้างกรรมการบริษัทว่าประกอบด้วยคณะกรรมการ
ทั้งหมดกี่ชุด เช่น คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการก าหนด 
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร เป็นต้น และขอบเขตอ านาจหน้าที่ของกรรมการแต่ละชุด 
  (1.2)  ให้ระบุรายชื่อกรรมการ และหากกรรมการรายใดเป็นกรรมการอิสระหรือ 
กรรมการในชุดอื่นตาม (1.1) ให้ชัดเจน  นอกจากนี้ ให้ระบุรายชื่อกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์
ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของกรรมการรายดังกล่าวด้วย 
                                           (1.3)  ให้ระบุหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ ได้แก่ คุณสมบัติ  
และกระบวนการสรรหา  
  (1.4)  จ านวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ และจ านวนครั้งที่กรรมการ 
แต่ละรายเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปีที่ผ่านมา 
  (1.5)  ให้ระบุรายชื่อและต าแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) 
และรายชื่อของเลขานุการบริษัท 
                                           (1.6)  หากในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา กรรมการอิสระมีความสัมพันธ์ 
ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ หรือบุคคลที่ได้รับแต่งต้ังให้เป็นกรรมการอิสระในรอบระยะเวลาบัญชี
ดังกล่าวมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ในมูลค่าเกินกว่าหลักเกณฑ์ 
ที่ก าหนดตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้น 
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ที่ออกใหม่  ให้บริษัทเปิดเผยลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ท าให้บุคคล
ดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด เหตุผลและความจ าเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคล
ดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่เห็นว่า การเป็นกรรมการอิสระ 
ของบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ  ทั้งนี้ การเปิดเผย
ข้อมูลดังกล่าวให้เริ่มเปิดเผยในรายงานประจ าปีของปี 2552 เป็นต้นไป 
   ทั้งนี้ ให้แนบข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท
เกี่ยวกับวฒุิการศึกษาล่าสุด ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ  
(เช่น การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)) ประสบการณ์หลัก 
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท และประวัติการกระท าผิด รวมทั้งรายชื่อของกรรมการในบริษัทย่อย 
ตามเอกสารแนบ และในกรณีที่กรรมการอิสระของบริษัทด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยล าดับเดียวกัน  ให้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการด ารงต าแหน่งของกรรมการ 
รายดังกล่าว เช่นเดียวกับข้อมูลที่เปิดเผยตามเอกสารแนบในเรื่องเดียวกันตามแบบ 56-1 

(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหาร : ให้ระบุว่าวิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งต้ัง 
เป็นกรรมการผ่านคณะกรรมการสรรหา (nominating committee) หรือไม่ จ านวนกรรมการที่มาจาก 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่แต่ละกลุ่ม (ถ้ามี) และให้อธิบายสิทธิของผู้ลงทุนรายย่อยในการแต่งต้ังกรรมการ  
(ให้ระบุว่าการแต่งต้ังกรรมการใช้วิธีที่ผู้ถือหุ้นสามารถแบ่งคะแนนเสียงของตนในการเลือกตั้งกรรมการ 
เพื่อให้ผู้ใดมากน้อยตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด (cumulative voting) หรือวิธีการแต่งต้ังกรรมการ 
แต่ละรายต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
และมีสิทธิออกเสียง)  
 (3) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร : ให้อธิบายในประเด็นดังนี้ 
          (3.1)  ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 
                                            (ก) ให้แสดงค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทแต่ละรายในปีที่ผ่านมา 
โดยให้ระบุเฉพาะค่าตอบแทนในฐานะกรรมการเท่านั้น  ในกรณีกรรมการได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหาร        
ตาม (ข) ด้วย  ให้แยกระบุค่าตอบแทนไว้ใน (ข) และให้อธิบายลักษณะค่าตอบแทนด้วย (เช่น ค่าตอบแทน
กรรมการรายนาย ก เท่ากับ xx บาท ในปี 25xx โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปเบี้ยประชุมและบ าเหน็จกรรมการ
ซึ่งแปรตามผลการด าเนินงานของบริษัท เป็นต้น) 
                                               ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระของบริษัทเป็นกรรมการอิสระของ 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ให้แสดงค่าตอบแทนรวมที่กรรมการอิสระแต่ละราย 
ได้รับจากบริษัทดังกล่าวในปีที่ผ่านมาด้วย    
          (ข) ให้แสดงค่าตอบแทนรวมและจ านวนรายของกรรมการบริหาร 
และผู้บริหารของบริษัทในปีที่ผ่านมา และให้อธิบายลักษณะค่าตอบแทนด้วย (ในข้อนี้ ค าว่า “ผู้บริหาร”  
ให้หมายความว่า ผู้จัดการ ผู้บริหารสี่รายแรกต่อจากผู้จัดการลงมา และผู้บริหารรายที่สี่ทุกราย โดยไม่รวมถึง 
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีหรือการเงินหากต าแหน่งผู้จัดการฝ่ายไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกันกับผู้บริหารรายที่สี่)  
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   ในกรณีที่ค่าตอบแทนในปีที่ผ่านมาไม่สะท้อนค่าตอบแทนที่แท้จริง 
(เช่น มีการตั้งผู้บริหารใหม่จ านวนมากในปีปัจจุบัน) ให้ประมาณค่าตอบแทนดังกล่าวส าหรับปีปัจจุบันด้วย 
ทั้งนี้ ส าหรับบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (holding company) ให้แสดงค่าตอบแทน
และจ านวนรายของกรรมการและผู้บริหารทุกคนของบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลักในปีที่ผ่านมาตามแนวทาง
ข้างต้นด้วย 

(3.2)  ค่าตอบแทนอื่น (ถ้ามี) 
ให้แสดงค่าตอบแทนอื่นและอธิบายลักษณะของค่าตอบแทนนั้น เช่น  

โครงการให้สิทธิซื้อหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพแก่กรรมการและผู้บริหาร (อธิบายหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรร
หลักทรัพย์ดังกล่าว และสัดส่วนการได้รับหุ้นของกรรมการและผู้บริหารเมื่อเทียบกับจ านวนหุ้นหรือโครงการ
ทั้งหมด) รวมทั้งเงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ  ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามแนวทางที่ก าหนดไว้ใน (3.1) 
 (4)  การก ากับดูแลกิจการ : ให้อธิบายว่าที่ผ่านมาบริษัทมีการปฏิบัติตามหลัก 
การก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2549 ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ก าหนดหรือไม่  หากมีเรื่องใดที่บริษัทมิได้มีการปฏิบัติตามหลักการดังกล่าว ให้ระบุเรื่องที่ไม่ปฏิบัตินั้น  
พร้อมทั้งแสดงเหตุผลประกอบ  ทั้งนี้ ในการแสดงเหตุผลประกอบดังกล่าว บริษัทอาจเลือกใช้วิธีอ้างอิงไปยัง
ค าอธิบายที่เกี่ยวข้องในหัวข้ออ่ืนก็ได้ 

(5) การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน : ให้อธิบายว่าบริษัทมีนโยบายและ 
วิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหารในการน าข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งเพื่อ
การซื้อขายหลักทรัพย์โดยเฉพาะในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชนหรือไม่อย่างไร  
(เช่น การก าหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ และมาตรการลงโทษหากบริษัท
พบว่า มีการน าข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน เป็นต้น) เพื่อให้ผู้ลงทุนเห็นภาพว่าบริษัทมีมาตรการ
ป้องกันการที่กรรมการและผู้บริหารใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายในอย่างไร 

 (6) การควบคุมภายใน : ให้สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับ 
ความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทและการติดตามควบคุมดูแล 
การด าเนินงานของบริษัทย่อยว่า สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยจากการที่กรรมการ 
และผู้บริหารน าไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ านาจหรือไม่ และที่ผ่านมาบริษัทมีข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบ
การควบคุมภายในในเรื่องใดบ้าง  ถ้ามี บริษัทได้แก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้วหรือไม่ เพราะเหตุใด   
ทั้งนี้ หากคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นที่ต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท หรือผู้สอบ
บัญชีมีข้อสังเกตเกี่ยวกับการควบคุมภายในประการใด ให้ระบุไว้ในที่นี้ด้วย  นอกจากนี้ ให้แนบรายงาน 
ของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นเอกสารแนบท้ายรายงานประจ าปีนี้ด้วย 
 5.3  นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
  ให้ระบุนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่จะจ่ายให้ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนโยบาย
ที่บริษัทย่อยจะจ่ายให้บริษัทด้วย 
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 6. รายการระหว่างกัน 
  ให้อธิบายลักษณะของรายการระหว่างกันที่ผ่านมา และนโยบายในการท ารายการ 
ระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในอนาคต 
  (1)  เปิดเผยรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปีที่ผ่านมา โดยให้ 
ระบุชื่อกลุ่มบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะความสัมพันธ์ (เช่น เป็นบิดาของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นบริษัท 
ที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นร้อยละสามสิบ) และเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน เช่น ลักษณะ ปริมาณ เง่ือนไข
ของรายการระหว่างกัน อัตราดอกเบี้ย ราคาซื้อ ราคาขาย มูลค่าของรายการระหว่างกัน หรือค่าเช่าที่เกิดขึ้นจริง 
พร้อมทั้งแสดงราคาประเมิน หรืออัตราค่าเช่า ที่ประเมินโดยบุคคลที่สาม หรือแสดงได้ว่าเป็นราคาที่เป็นธรรม  
ทั้งนี้ หากเป็นรายการระหว่างกันกับบริษัทร่วมหรือบริษัทย่อยที่มี กรรมการ ผู้บริหาร ผู  ถือหุ้นรายใหญ่  
ผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ถือหุ้นรวมกันไม่เกินร้อยละสิบ จะไม่เปิดเผยข้อมูลนั้นก็ได้ 
  (2) อธิบายความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการดังกล่าวว่าเป็นไปเพื่อ 
ประโยชน์สูงสุดของบริษัทแล้วหรือไม่ อย่างไร  ทั้งนี้ ถ้ามีความเห็นของกรรมการอิสระในเรื่องดังกล่าว 
ที่แตกต่างจากมติคณะกรรมการให้เปิดเผยความเห็นนั้นด้วย 
  (3) อธิบายนโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคต  
รวมทั้งการปฏิบัติตามข้อผูกพันที่บริษัทให้ไว้ในหนังสือชี้ชวน 
  หมายเหตุ  

(1) หากหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทได้เปิดเผยรายการระหว่างกันตาม (1) 
ครบถ้วนแล้ว ไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลใน (1) ซ้ าในส่วนนี้ แต่ให้อ้างอิงไปถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินที่เกี่ยวข้อง 

(2) หากบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมรวมกันเกินกว่า 
ร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัทดังกล่าว ให้อธิบายเหตุผลประกอบที่ให้บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวแทนการถือหุ้นของบริษัทโดยตรงด้วย 
  (3)  ในกรณีที่รายการระหว่างกันมีจ านวนมากและแต่ละรายการมีมูลค่าน้อย   
บริษัทอาจจัดกลุ่มรายการดังกล่าวตามความเหมาะสมของแต่ละธุรกิจ เช่น  ธนาคารพาณิชย์สามารถ 
จัดกลุ่มของรายการรับฝากเงินจากบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งไว้ด้วยกัน       
 
 7.  ค าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
   ให้อธิบายเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับ ฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน การเปลี่ยนแปลง 
ที่ส าคัญ ปัจจัยที่เป็นสาเหตุหรือมีผลต่อฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน หรือการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  
หากบริษัทเคยแจ้งแผนการด าเนินงานหรือประมาณการงบการเงินไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล  
รายงานประจ าปี หรือแบบ 56-1 ให้อธิบายผลการปฏิบัติตามแผนดังกล่าวด้วย  นอกจากนี้ หากมี 
แนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลต่อฐานะการเงินหรือผลการด าเนินงานอย่างมีนัยส าคัญ 
ในอนาคตให้อธิบายด้วย   
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8.  งบการเงิน 
 8.1 ให้แนบงบการเงินเปรียบเทียบของบริษัทและงบการเงินรวมเปรียบเทียบ 
(ในกรณีที่บริษัทมีบริษัทย่อย) ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว 
โดยไม่ตัดทอน 
 8.2 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
   ให้แสดงค่าตอบแทนที่ผู้สอบบัญชี ส านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด และ
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและส านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ได้รับจากบริษัทและ
บริษัทย่อย โดยให้ระบุแยกเป็น  
 
 (ก) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) 
 (ข) ค่าบริการอื่น (non-audit fee) 
 การเปิดเผยค่าบริการอื่นให้แสดงข้อมูลของค่าบริการอื่นที่ได้จ่ายไปแล้ว 
ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา และค่าบริการอื่นที่จะต้องจ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการ 
ไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา และประเภทของการให้บริการอื่น 
 ทั้งนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและส านักงานสอบบัญชี 
ที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ให้รวมถึง 

     (1)   คู่สมรสและบุตรที่ยังต้องพึ่งพิงหรืออยู่ในอุปการะของผู้สอบบัญชี 
     (2)   กิจการที่มีอ านาจควบคุมส านักงานสอบบัญชี  กิจการที่ถูกควบคุมโดย 

ส านักงานสอบบัญชี  และกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับส านักงานสอบบัญชี ไม่ว่าจะเป็น 
โดยทางตรงหรือทางอ้อม 

     (3)   กิจการที่อยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคัญของส านักงานสอบบัญชี 
     (4)   หุ้นส่วนหรือเทียบเท่าของส านักงานสอบบัญชี 
     (5)   คู่สมรสและบุตรที่ยังต้องพึ่งพิงหรืออยู่ในอุปการะของบุคคลตาม (4) 
     (6)   กิจการที่ผู้สอบบัญชี บุคคลตาม (1) (4) หรือ (5) มีอ านาจควบคุมหรือ 

มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคัญ ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม  
                         เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาลักษณะของการควบคุมหรือการมีอิทธิพล 
อย่างเป็นสาระส าคัญที่จะเข้าข่ายเป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและส านักงานสอบบัญชี 
ข้างต้น ให้น านิยามตามมาตรฐานการบัญชีว่าด้วยเรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือ 
กิจการที่เกี่ยวข้องกันมาใช้บังคับ 
 


