
แบบ 56-2 
(ฉบบัประมวลประกาศ ทจ.21/2556) 

 

รายงานประจ าปี สิน้สุดวันที่     

บริษัท      
 
 การแสดงรายการในรายงานประจ าปีอย่างน้อยต้องมีข้อมลูตามรายการที่ก าหนด 
 ดงัตอ่ไปนี ้
 1. ข้อมูลทั่วไป 
  1.1 ช่ือ  สถานท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ ประเภทธุรกิจ เลขทะเบียนบริษัท โทรศพัท์  
โทรสาร Home Page (ถ้าม)ี จ านวนและชนิดของหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท 
  1.2 ช่ือ สถานท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ ประเภทธุรกิจ โทรศพัท์ โทรสาร จ านวนและ 
ชนิดของหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของนิติบคุคลท่ีบริษัทถือหุ้นตัง้แตร้่อยละ 10 ขึน้ไปของจ านวนหุ้น 
ท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของนิติบคุคลนัน้ 
  1.3 ช่ือ สถานท่ีตัง้ โทรศพัท์ โทรสารของบคุคลอ้างอิงอ่ืน ๆ เช่น นายทะเบียน 
หลกัทรัพย์ ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย ท่ีปรึกษาหรือผู้จดัการภายใต้สญัญา 
การจดัการ 
 
 2. ข้อมูลทางการเงนิโดยสรุปของบริษัท 
  ให้แสดงข้อมลูจากงบการเงินและอตัราสว่นทางการเงินท่ีส าคญัท่ีสะท้อนถงึ 
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานในธุรกิจหลกัของบริษัทและบริษัทย่อย โดยอย่างน้อยต้องมีข้อมลู 
เปรียบเทียบ 3 ปี ท่ีผ่านมา (ประมาณ 1/2 หน้า)  
 
 3. ลักษณะการประกอบธุรกจิ 
  3.1 ให้สรุปสาระส าคญัโดยสงัเขปของลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทและ
บริษัทย่อย และนโยบายการแบ่งการด าเนินงานของบริษัทในกลุม่ (ประมาณ 1/2 หน้า) 
  3.2 ในกรณีท่ีบริษัทมีสายผลิตภณัฑ์หรือกลุม่ธุรกิจมากกวา่ 1 สายหรือ 1 กลุม่  
ให้ระบสุดัสว่นรายได้จากแตล่ะสายผลิตภณัฑ์หรือกลุม่ธุรกิจ โดยอย่างน้อยให้แสดงสดัสว่นรายได้ของสาย 
ผลิตภณัฑ์หรือกลุม่ธุรกิจที่มีมลูคา่เกินกวา่ร้อยละ 10 ของรายได้รวมตามงบก าไรขาดทนุรวมของปีบญัชี 
ลา่สดุ ตามตาราง ดงันี ้ในกรณีท่ีหมายเหตปุระกอบงบการเงินของบริษัทได้แสดงผลการด าเนินงานของ 
แตล่ะสายผลิตภณัฑ์ไว้ครบถ้วนตามมาตรฐานการบัญชีวา่ด้วยการเสนอข้อมลูทางการเงินจ าแนกตาม 
สว่นงาน แล้ว อาจอธิบายโครงสร้างรายได้เฉพาะปีลา่สดุก็ได้ (เช่น บริษัทมีรายได้จากการประกอบธุรกิจ A 
ร้อยละ 65 และธุรกิจ B ร้อยละ 35 พร้อมทัง้อธิบายอ้างอิงถงึหมายเหตปุระกอบงบการเงินท่ีเก่ียวข้อง) 
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โครงสร้างรายได้1 

สายผลิตภณัฑ์/กลุม่ธุรกิจ ด าเนินการโดย % การถือหุ้นของบริษัท ปี 25.. 

รายได้2 

 

% 

ปี 25.. 

รายได้2 

 

% 

ปี 25.. 

รายได้2 

 

% 

สายผลิตภณัฑ์/กลุม่ธุรกิจท่ี 1         

สายผลิตภณัฑ์/กลุม่ธุรกิจท่ี 2 

สายผลิตภณัฑ์/กลุม่ธุรกิจท่ี 3 

        

รวม    100  100  100 
1
กรณีท่ีบริษัทเพิ่งเคยกระจายหลกัทรัพย์ต่อประชาชนในช่วง 1 หรือ 2 ปีท่ีผ่านมา ให้แสดงตารางโครงสร้างรายได้เฉพาะในช่วง 1 หรือ 2 ปีท่ีผ่านมาแล้วแต่กรณี 

2 
รายได้ ให้รวมถึงสว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมตามวิธีสว่นได้เสียจากการลงทนุด้วย 

 
  3.3 ให้สรุปการเปลี่ยนแปลงท่ีส าคญัในปีท่ีผ่านมาของลกัษณะการประกอบธุรกิจ
เก่ียวกบัลกัษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ การตลาด และภาวะการแข่งขนัและการจดัหาผลิตภณัฑ์ของบริการ
ของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม โดยแบ่งตามสายผลิตภณัฑ์หรือกลุม่ธุรกิจ (ตามโครงสร้างรายได้) 
รวมทัง้แนวโน้มภาวะอตุสาหกรรมและสภาพการแข่งขนัในอนาคต 

ป1 3.4  ในกรณีท่ีบริษัทมีการปรับโครงสร้างการด าเนินธุรกิจ อนัเป็นผลให้มีการได้มาหรือ
จ าหน่ายไปซึง่ทรัพย์สิน และประสงค์จะเปิดเผยราคาประเมินของทรัพย์สินนัน้ หรือในกรณีท่ีมี การตีราคา
ทรัพย์สินใหมใ่นระหวา่งรอบระยะเวลาบญัชี และประสงค์จะเปิดเผยราคาประเมินประกอบการตีราคาทรัพย์สินนัน้ 
ให้บริษัทแสดงข้อมลูตอ่ไปนี ้

(1)  ทรัพย์สินท่ีมีการประเมินราคาและราคาประเมิน ซึง่จดัท าขึน้ลว่งหน้าก่อนการท า
รายการนัน้ หรือก่อนวนัสิน้รอบระยะเวลาบญัชีไมเ่กิน 6 เดือน แล้วแตก่รณี 

(2)  ช่ือผู้ ท่ีท าหน้าท่ีประเมินราคาทรัพย์สิน ซึง่ได้แก่ ท่ีปรึกษาทางการเงิน หรือ 
บริษัทประเมินมลูคา่ทรัพย์สินในตลาดทนุท่ีอยู่ในบญัชีรายช่ือท่ีส านกังานให้ความเห็นชอบ หรือผู้ เช่ียวชาญ
เฉพาะด้านท่ีส านกังานให้การยอมรับ แล้วแตก่รณี 

(3)  ช่ือผู้ควบคมุการปฏิบตัิงานหรือผู้ประเมินหลกั แล้วแตก่รณี ท่ีเป็นผู้ลงลายมือช่ือ 
ในรายงานซึง่ต้องอยู่ในบญัชีรายช่ือท่ีส านกังานให้ความเห็นชอบ  ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผู้ ท่ีท าหน้าท่ีประเมินราคา
ทรัพย์สินเป็นท่ีปรึกษาทางการเงินหรือเป็นบริษัทประเมินมลูคา่ทรัพย์สินในตลาดทนุ 

(4)  วตัถปุระสงค์การประเมินราคาทรัพย์สิน ซึง่ต้องเป็นไปเพ่ือวตัถปุระสงค์ 
สาธารณะในกรณีท่ีเป็นรายงานประเมินราคาทรัพย์สินท่ีจดัท าโดยบริษัทประเมิน มลูคา่ทรัพย์สิน 
ในตลาดทนุ หรือมีค ายินยอมของผู้ ท่ีท าหน้าท่ีประเมินราคาทรัพย์สินให้เผยแพร่ความเห็นนัน้ได้ 
ในกรณีท่ีเป็นรายงานประเมินราคาทรัพย์สินท่ีจดัท าโดยท่ีปรึกษาทางการเงิน หรือผู้ เช่ียวชาญเฉพาะด้าน  

(5)  วนัท่ีในรายงานประเมินราคาทรัพย์สิน 
            
ป1 ข้อ 3.4  ของรายการที่ 3 ลกัษณะการประกอบธุรกิจ เพ่ิมเติมโดยประกาศ ที่ ทจ. 21/2552  เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการรายงาน 

การเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทที่ออกหลกัทรัพย์ (ฉบบัที่ 9) ลงวนัที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556   และ 
ใช้บงัคบักบักรณีแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปีและรายงานประจ าปี ซึง่บริษัทที่ออกหลกัทรัพย์มีหน้าที่จดัท าส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี  
ที่สิน้สดุตัง้แตว่นัที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 2556  เป็นต้นไป 
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 4. ปัจจัยความเส่ียง  
  ให้ระบปัุจจยัท่ีบริษัทเห็นวา่ อาจท าให้เกิดความเสี่ยงตอ่การลงทนุของผู้ลงทนุ 
อย่างมีนยัส าคญั โดยความเสี่ยงดงักลา่วอาจท าให้ผู้ลงทนุสญูเสียเงินลงทนุทัง้จ านวนหรือบางสว่น หรือ 
ไมไ่ด้รับผลตอบแทนในอตัราท่ีควรจะได้รับ และให้ระบเุฉพาะความเสี่ยงท่ีอาจมีผลกระทบตอ่ 
ผู้ออกหลกัทรัพย์หรือผู้ ถือหลกัทรัพย์โดยตรง ไมใ่ช่ความเสี่ยงส าหรับการประกอบธุรกิจทัว่ไป   
ทัง้นี ้ให้อธิบายถงึลกัษณะความเสี่ยง เหตกุารณ์ท่ีเป็นสาเหตขุองความเสี่ยง ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้  
(ถ้าประเมินผลกระทบเป็นตวัเลขได้ให้ระบดุ้วย) แนวโน้มหรือความเป็นไปได้ท่ีจะเกิดความเสี่ยงดงักลา่ว 
นอกจากนี ้หากบริษัทมีมาตรการรองรับไว้เป็นการเฉพาะและสามารถลดความเสี่ยงได้อย่างมีนยัส าคญัแล้ว 
บริษัทอาจอธิบายเพ่ิมเติมไว้ด้วยก็ได้  
 
 5. โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ 
  5.1  ผู้ ถือหุ้น   

 ให้ระบรุายช่ือกลุม่ผู้ ถือหุ้นดงัตอ่ไปนี ้พร้อมทัง้จ านวนหุ้นท่ีถือและสดัสว่น 
การถือหุ้นลา่สดุ   ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ท่ีเก่ียวข้องและผู้ ถือหุ้นท่ีอยู่ภายใต้ผู้มีอ านาจควบคมุ
เดียวกนัเป็นกลุม่เดียวกนั 

(ก)  กลุม่ผู้ ถือหุ้นท่ีถือหุ้นสงูสดุ 10 รายแรก  
(ข)  กลุม่ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ท่ีโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลตอ่การก าหนดนโยบาย  

การจดัการ หรือการด าเนินงานของบริษัทอย่างมีนยัส าคญั (เช่น มีการสง่บคุคลเข้าเป็นกรรมการ 
ท่ีมีอ านาจจดัการ (authorized director)) 

ในกรณีท่ีรายช่ือกลุม่ผู้ ถือหุ้นท่ีปรากฏดงักลา่วข้างต้น ยงัไมแ่สดงถงึบคุคล 
ท่ีเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีแท้จริง เช่น รายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีแสดงไว้เป็น holding company หรือ nominee account  
ให้ระบช่ืุอบคุคลหรือกลุม่บคุคลหลกัท่ีเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีแท้จริง รวมทัง้ธุรกิจหลกัของบคุคลดงักลา่วด้วย เว้นแต่
จะมีเหตอุนัสมควรที่ท าให้ไมอ่าจทราบผู้ ถือหุ้นท่ีแท้จริงได้ 
  5.2 การจดัการ 
            (1)  การจดัการ : 

    (1.1)  ให้อธิบายโครงสร้างกรรมการบริษัทวา่ประกอบด้วยคณะกรรมการ
ทัง้หมดก่ีชดุ เช่น คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการก าหนด 
คา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร เป็นต้น และขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของกรรมการแตล่ะชดุ 
  (1.2)  ให้ระบรุายช่ือกรรมการ และหากกรรมการรายใดเป็นกรรมการอิสระหรือ 
กรรมการในชดุอ่ืนตาม (1.1) ให้ชดัเจน  นอกจากนี ้ให้ระบรุายช่ือกรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู้และประสบการณ์
ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของกรรมการรายดงักลา่วด้วย 
                                           (1.3)  ให้ระบหุลกัเกณฑ์ในการคดัเลือกกรรมการอิสระ ได้แก่ คณุสมบตัิ  
และกระบวนการสรรหา  
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  (1.4)  จ านวนครัง้ของการประชมุคณะกรรมการ และจ านวนครัง้ท่ีกรรมการ 
แตล่ะรายเข้าประชมุคณะกรรมการบริษัท ในปีท่ีผ่านมา 
  (1.5)  ให้ระบรุายช่ือและต าแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี านาจควบคมุ (ถ้ามี) 
และรายช่ือของเลขานกุารบริษัท 
                                           (1.6)  หากในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีผ่านมา กรรมการอิสระมีความสมัพนัธ์ 
ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ หรือบคุคลท่ีได้รับแตง่ตัง้ให้เป็นกรรมการอิสระในรอบระยะเวลาบญัชี
ดงักลา่วมีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ในมลูคา่เกินกวา่หลกัเกณฑ์ 
ท่ีก าหนดตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ด้วยการขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายหุ้น 
ท่ีออกใหม ่ ให้บริษัทเปิดเผยลกัษณะความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ท่ีท าให้บคุคล
ดงักลา่วมีคณุสมบตัิไมเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนด เหตผุลและความจ าเป็นท่ียงัคงหรือแตง่ตัง้ให้บคุคล
ดงักลา่วเป็นกรรมการอิสระ รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทท่ีเห็นวา่ การเป็นกรรมการอิสระ 
ของบคุคลดงักลา่วไมม่ีผลกระทบตอ่การปฏิบตัิหน้าท่ีและการให้ความเห็นท่ีเป็นอิสระ  ทัง้นี ้การเปิดเผย
ข้อมลูดงักลา่วให้เร่ิมเปิดเผยในรายงานประจ าปีของปี 2552 เป็นต้นไป 
   ทัง้นี ้ให้แนบข้อมลูของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท
เก่ียวกบัวฒิุการศกึษาลา่สดุ ประวตัิการอบรมเก่ียวกบับทบาทหน้าท่ีและทกัษะของการเป็นกรรมการ  
(เช่น การอบรมจากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)) ประสบการณ์หลกั 
ท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท และประวตัิการกระท าผิด รวมทัง้รายช่ือของกรรมการในบริษัทย่อย 
ตามเอกสารแนบ และในกรณีท่ีกรรมการอิสระของบริษัทด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั  ให้แสดงรายละเอียดเก่ียวกบัการด ารงต าแหน่งของกรรมการ 
รายดงักลา่ว เช่นเดียวกบัข้อมลูที่เปิดเผยตามเอกสารแนบในเร่ืองเดียวกนัตามแบบ 56-1 

(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหาร : ให้ระบวุา่วิธีการคดัเลือกบคุคลท่ีจะแตง่ตัง้ 
เป็นกรรมการผ่านคณะกรรมการสรรหา (nominating committee) หรือไม ่จ านวนกรรมการท่ีมาจาก 
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่แตล่ะกลุม่ (ถ้าม)ี และให้อธิบายสิทธิของผู้ลงทนุรายย่อยในการแตง่ตัง้กรรมการ  
(ให้ระบวุา่การแตง่ตัง้กรรมการใช้วิธีท่ีผู้ ถือหุ้นสามารถแบ่งคะแนนเสียงของตนในการเลือกตัง้กรรมการ 
เพ่ือให้ผู้ ใดมากน้อยตามกฎหมายวา่ด้วยบริษัทมหาชนจ ากดั (cumulative voting) หรือวิธีการแตง่ตัง้กรรมการ 
แตล่ะรายต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกวา่กึง่หนึง่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
และมีสิทธิออกเสียง)  
 (3) คา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร : ให้อธิบายในประเดน็ดงันี ้
          (3.1)  คา่ตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 
                                            (ก) ให้แสดงคา่ตอบแทนของกรรมการบริษัทแตล่ะรายในปีท่ีผ่านมา 
โดยให้ระบเุฉพาะคา่ตอบแทนในฐานะกรรมการเท่านัน้  ในกรณีกรรมการได้รับคา่ตอบแทนในฐานะผู้บริหาร        
ตาม (ข) ด้วย  ให้แยกระบคุา่ตอบแทนไว้ใน (ข) และให้อธิบายลกัษณะคา่ตอบแทนด้วย (เช่น คา่ตอบแทน
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กรรมการรายนาย ก เท่ากบั xx บาท ในปี 25xx โดยเป็นคา่ตอบแทนในรูปเบีย้ประชมุและบ าเหน็จกรรมการ
ซึง่แปรตามผลการด าเนินงานของบริษัท เป็นต้น) 
                                               ทัง้นี ้ในกรณีท่ีกรรมการอิสระของบริษัทเป็นกรรมการอิสระของ 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั ให้แสดงค่าตอบแทนรวมท่ีกรรมการอิสระแตล่ะราย 
ได้รับจากบริษัทดงักลา่วในปีท่ีผ่านมาด้วย    
          (ข) ให้แสดงคา่ตอบแทนรวมและจ านวนรายของกรรมการบริหาร 
และผู้บริหารของบริษัทในปีท่ีผ่านมา และให้อธิบายลกัษณะคา่ตอบแทนด้วย (ในข้อนี ้ค าวา่ “ผู้บริหาร”  
ให้หมายความวา่ ผู้จดัการ ผู้บริหารสี่รายแรกตอ่จากผู้จดัการลงมา และผู้บริหารรายท่ีสี่ทกุราย โดยไมร่วมถงึ 
ผู้จดัการฝ่ายบญัชีหรือการเงินหากต าแหน่งผู้จดัการฝ่ายไมไ่ด้อยู่ในระดบัเดียวกนักบัผู้บริหารรายท่ีสี่)  
   ในกรณีท่ีคา่ตอบแทนในปีท่ีผ่านมาไมส่ะท้อนคา่ตอบแทนท่ีแท้จริง 
(เช่น มีการตัง้ผู้บริหารใหม่จ านวนมากในปีปัจจบุนั) ให้ประมาณคา่ตอบแทนดงักลา่วส าหรับปีปัจจบุนัด้วย 
ทัง้นี ้ส าหรับบริษัทท่ีประกอบธุรกิจหลกัโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (holding company) ให้แสดงคา่ตอบแทน
และจ านวนรายของกรรมการและผู้บริหารทกุคนของบริษัทย่อยท่ีเป็นธุรกิจหลกัในปีท่ีผ่านมาตามแนวทาง
ข้างต้นด้วย 

(3.2)  คา่ตอบแทนอื่น (ถ้าม)ี 
ให้แสดงคา่ตอบแทนอื่นและอธิบายลกัษณะของคา่ตอบแทนนัน้ เช่น  

โครงการให้สิทธิซือ้หุ้นหรือหลกัทรัพย์แปลงสภาพแก่กรรมการและผู้บริหาร (อธิบายหลกัเกณฑ์และวิธีการจดัสรร
หลกัทรัพย์ดงักลา่ว และสดัสว่นการได้รับหุ้นของกรรมการและผู้บริหารเมื่อเทียบกบัจ านวนหุ้นหรือโครงการ
ทัง้หมด) รวมทัง้เงินกองทนุส ารองเลีย้งชีพ  ทัง้นี ้ให้เป็นไปตามแนวทางท่ีก าหนดไว้ใน (3.1) 
 (4)  การก ากบัดแูลกิจการ : ให้อธิบายวา่ท่ีผ่านมาบริษัทมีการปฏิบตัิตามหลกั 
การก ากบัดแูลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2549 ตามแนวทางท่ีตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย
ก าหนดหรือไม ่ หากมีเร่ืองใดท่ีบริษัทมิได้มีการปฏิบตัิตามหลกัการดงักลา่ว ให้ระบเุร่ืองท่ีไมป่ฏิบตัินัน้  
พร้อมทัง้แสดงเหตผุลประกอบ  ทัง้นี ้ในการแสดงเหตผุลประกอบดงักลา่ว บริษัทอาจเลือกใช้วิธีอ้างอิงไปยงั
ค าอธิบายท่ีเก่ียวข้องในหวัข้ออ่ืนก็ได้ 

(5) การดแูลเร่ืองการใช้ข้อมลูภายใน : ให้อธิบายวา่บริษัทมีนโยบายและ 
วิธีการดแูลกรรมการและผู้บริหารในการน าข้อมลูภายในของบริษัทไปใช้เพ่ือประโยชน์สว่นตน รวมทัง้เพ่ือ
การซือ้ขายหลกัทรัพย์โดยเฉพาะในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ตอ่สาธารณชนหรือไมอ่ย่างไร  
(เช่น การก าหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการซือ้ขายหลกัทรัพย์ และมาตรการลงโทษหากบริษัท
พบวา่ มีการน าข้อมลูภายในไปใช้เพ่ือประโยชน์สว่นตน เป็นต้น) เพ่ือให้ผู้ลงทนุเห็นภาพวา่บริษัทมีมาตรการ
ป้องกนัการท่ีกรรมการและผู้บริหารใช้ประโยชน์จากข้อมลูภายในอย่างไร 

 (6) การควบคมุภายใน : ให้สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกบั 
ความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคมุภายในของบริษัทและการติดตามควบคมุดแูล 
การด าเนินงานของบริษัทย่อยวา่ สามารถป้องกนัทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยจากการท่ีกรรมการ 
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และผู้บริหารน าไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไมม่ีอ านาจหรือไม ่และท่ีผ่านมาบริษัทมีข้อบกพร่องเก่ียวกบัระบบ
การควบคมุภายในในเร่ืองใดบ้าง  ถ้ามี บริษัทได้แก้ไขข้อบกพร่องดงักลา่วเสร็จสิน้แล้วหรือไม ่เพราะเหตใุด   
ทัง้นี ้หากคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นท่ีตา่งไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท หรือผู้สอบ
บญัชีมีข้อสงัเกตเก่ียวกบัการควบคมุภายในประการใด ให้ระบไุว้ในท่ีนีด้้วย  นอกจากนี ้ให้แนบรายงาน 
ของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นเอกสารแนบท้ายรายงานประจ าปีนีด้้วย 
 5.3  นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
  ให้ระบนุโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทท่ีจะจ่ายให้ผู้ ถือหุ้น รวมทัง้นโยบาย
ท่ีบริษัทย่อยจะจ่ายให้บริษัทด้วย 
 
 6. รายการระหว่างกัน 
  ให้อธิบายลกัษณะของรายการระหวา่งกนัท่ีผ่านมา และนโยบายในการท ารายการ 
ระหวา่งบริษัทและบริษัทย่อย กบับคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งในอนาคต 
  (1)  เปิดเผยรายการระหวา่งกนักบับคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งในปีท่ีผ่านมา โดยให้ 
ระบช่ืุอกลุม่บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ลกัษณะความสมัพนัธ์ (เช่น เป็นบิดาของผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นบริษัท 
ท่ีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นร้อยละสามสิบ) และเปิดเผยข้อมลูรายการระหวา่งกนั เช่น ลกัษณะ ปริมาณ เง่ือนไข
ของรายการระหวา่งกนั อตัราดอกเบีย้ ราคาซือ้ ราคาขาย มลูคา่ของรายการระหวา่งกนั หรือคา่เช่าท่ีเกิดขึน้จริง 
พร้อมทัง้แสดงราคาประเมิน หรืออตัราคา่เช่า ท่ีประเมินโดยบคุคลท่ีสาม หรือแสดงได้วา่เป็นราคาท่ีเป็นธรรม  
ทัง้นี ้หากเป็นรายการระหวา่งกนักบับริษัทร่วมหรือบริษัทย่อยท่ีมี กรรมการ ผู้บริหาร ผู้  ถือหุ้นรายใหญ่  
ผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ถือหุ้นรวมกนัไมเ่กินร้อยละสิบ จะไมเ่ปิดเผยข้อมลูนัน้ก็ได้ 
  (2) อธิบายความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการดงักลา่ววา่เป็นไปเพ่ือ 
ประโยชน์สงูสดุของบริษัทแล้วหรือไม ่อย่างไร  ทัง้นี ้ถ้ามีความเห็นของกรรมการอิสระในเร่ืองดงักลา่ว 
ท่ีแตกตา่งจากมติคณะกรรมการให้เปิดเผยความเห็นนัน้ด้วย 
  (3) อธิบายนโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหวา่งกนัในอนาคต  
รวมทัง้การปฏิบตัิตามข้อผกูพนัท่ีบริษัทให้ไว้ในหนงัสือชีช้วน 

ป1 (4)  ในกรณีท่ีมีการแสดงราคาประเมินประกอบการท ารายการระหวา่งกนั 
ให้บริษัทแสดงข้อมลูตอ่ไปนี ้

(ก)  ทรัพย์สินท่ีมีการประเมินราคาและราคาประเมิน ซึง่จดัท าขึน้ลว่งหน้า 
ก่อนการท ารายการนัน้ไมเ่กิน 6 เดือน 

 
            
ป1 (4) ของรายการที่ 6 รายการระหวา่งกนั เพ่ิมเติมโดยประกาศ ที่ ทจ. 21/2552  เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผย 

ข้อมลูเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทที่ออกหลกัทรัพย์ (ฉบบัที่ 9) ลงวนัที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556   และ 
ใช้บงัคบักบักรณีแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปีและรายงานประจ าปี ซึง่บริษัทที่ออกหลกัท รัพย์มีหน้าที่จดัท าส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี  
ที่สิน้สดุตัง้แตว่นัที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 2556  เป็นต้นไป 
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(ข)  ช่ือผู้ ท่ีท าหน้าท่ีประเมินราคาทรัพย์สิน ซึง่ได้แก่ ท่ีปรึกษาทางการเงิน หรือ 

บริษัทประเมินมลูคา่ทรัพย์สินในตลาดทนุท่ีอยู่ในบญัชีรายช่ือท่ีส านกังานให้ควา มเห็นชอบ หรือ  
ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะด้านท่ีส านกังานให้การยอมรับ แล้วแตก่รณี 

(ค)  ช่ือผู้ควบคมุการปฏิบตัิงานหรือผู้ประเมินหลกั แล้วแตก่รณี ท่ีเป็น 
ผู้ลงลายมือช่ือในรายงานซึง่ต้องอยู่ในบญัชีรายช่ือท่ีส านกังานให้ความเห็นชอบ  ทัง้นี ้ในกรณีท่ี  
ผู้ ท่ีท าหน้าท่ีประเมินราคาทรัพย์สินเป็นท่ีปรึกษาทางการเงินหรือเป็นบริษัทประเมินมลูคา่ทรัพย์สิน 
ในตลาดทนุ 

(ง)  วตัถปุระสงค์การประเมินราคาทรัพย์สิน ซึง่ต้องเป็นไปเพ่ือวตัถปุระสงค์
สาธารณะในกรณีท่ีเป็นรายงานประเมินราคาทรัพย์สินท่ีจดัท าโดยบริษัทประเมิน มลูคา่ทรัพย์สิน 
ในตลาดทนุ หรือมีค ายินยอมของผู้ ท่ีท าหน้าท่ีประเมินราคาทรัพย์สินให้เผยแพร่ความเห็นนัน้ได้ 
ในกรณีท่ีเป็นรายงานประเมินราคาทรัพย์สินท่ีจดัท าโดยท่ีปรึกษาทางการเงินหรือผู้ เช่ียวชาญเฉพาะด้าน  

(จ)  วนัท่ีในรายงานประเมินราคาทรัพย์สิน 
 
  หมายเหต ุ 

(1) หากหมายเหตปุระกอบงบการเงินของบริษัทได้เปิดเผยรายการระหวา่งกนัตาม (1) 
ครบถ้วนแล้ว ไมต้่องเปิดเผยข้อมลูใน (1) ซ า้ในสว่นนี ้แตใ่ห้อ้างอิงไปถงึหมายเหตปุระกอบงบการเงินท่ีเก่ียวข้อง 

(2) หากบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมรวมกนัเกินกวา่ 
ร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงของบริษัทดงักลา่ว ให้อธิบายเหตผุลประกอบท่ีให้บคุคลท่ีอาจมี
ความขดัแย้งถือหุ้นในบริษัทดงักลา่วแทนการถือหุ้นของบริษัทโดยตรงด้วย 
  (3)  ในกรณีท่ีรายการระหวา่งกนัมีจ านวนมากและแตล่ะรายการมีมลูคา่น้อย   
บริษัทอาจจดักลุม่รายการดงักลา่วตามความเหมาะสมของแตล่ะธุรกิจ เช่น  ธนาคารพาณิชย์สามารถ 
จดักลุม่ของรายการรับฝากเงินจากบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งไว้ด้วยกนั       
 
 7.  ค าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 
   ให้อธิบายเชิงวิเคราะห์เก่ียวกบั ฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน การเปลี่ยนแปลง 
ท่ีส าคญั ปัจจยัท่ีเป็นสาเหตหุรือมีผลตอ่ฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน หรือการเปลี่ยนแปลงดงักลา่ว  
หากบริษัทเคยแจ้งแผนการด าเนินงานหรือประมาณการงบการเงินไว้ในแบบแสดงรายการข้อมลู  
รายงานประจ าปี หรือแบบ 56-1 ให้อธิบายผลการปฏิบตัิตามแผนดงักลา่วด้วย  นอกจากนี ้หากมี 
แนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงท่ีอาจมีผลตอ่ฐานะการเงินหรือผลการด าเนินงานอย่างมีนยัส าคญั 
ในอนาคตให้อธิบายด้วย   
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8.  งบการเงนิ 

 8.1 ให้แนบงบการเงินเปรียบเทียบของบริษัทและงบการเงินรวมเปรียบเทียบ 
(ในกรณีท่ีบริษัทมีบริษัทย่อย) ในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา ท่ีผู้สอบบญัชีตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว 
โดยไมต่ดัทอน 
 8.2 คา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชี 
   ให้แสดงคา่ตอบแทนท่ีผู้สอบบญัชี ส านกังานสอบบญัชีท่ีผู้สอบบญัชีสงักดั และ
บคุคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกบัผู้สอบบญัชีและส านกังานสอบบญัชีท่ีผู้สอบบญัชีสงักดั ได้รับจากบริษัทและ
บริษัทย่อย โดยให้ระบแุยกเป็น  
 (ก) คา่ตอบแทนจากการสอบบญัชี (audit fee) 
 (ข) คา่บริการอื่น (non-audit fee) 
 การเปิดเผยคา่บริการอื่นให้แสดงข้อมลูของคา่บริการอื่นท่ีได้จ่ายไปแล้ว 
ในรอบปีบญัชีท่ีผ่านมา และคา่บริการอื่นท่ีจะต้องจ่ายในอนาคตอนัเกิดจากการตกลงท่ียงัให้บริการ 
ไมแ่ล้วเสร็จในรอบปีบญัชีท่ีผ่านมา และประเภทของการให้บริการอื่น 
 ทัง้นี ้บคุคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกบัผู้สอบบญัชีและส านกังานสอบบญัชี 
ท่ีผู้สอบบญัชีสงักดั ให้รวมถงึ 

     (1)   คูส่มรสและบตุรท่ียงัต้องพึง่พิงหรืออยู่ในอปุการะของผู้สอบบญัชี 
     (2)   กิจการที่มีอ านาจควบคมุส านกังานสอบบญัชี  กิจการที่ถกูควบคมุโดย 

ส านกังานสอบบญัชี  และกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคมุเดียวกนักบัส านกังานสอบบญัชี ไมว่า่จะเป็น 
โดยทางตรงหรือทางอ้อม 

     (3)   กิจการที่อยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคญัของส านกังานสอบบญัชี 
     (4)   หุ้นสว่นหรือเทียบเท่าของส านกังานสอบบญัชี 
     (5)   คูส่มรสและบตุรท่ียงัต้องพึง่พิงหรืออยู่ในอปุการะของบคุคลตาม (4) 
     (6)   กิจการที่ผู้สอบบญัชี บคุคลตาม (1) (4) หรือ (5) มีอ านาจควบคมุหรือ 

มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคญั ไมว่า่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม  
                         เพ่ือประโยชน์ในการพิจารณาลกัษณะของการควบคมุหรือการมีอิทธิพล 
อย่างเป็นสาระส าคญัท่ีจะเข้าข่ายเป็นบคุคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกบัผู้สอบบญัชีและส านกังานสอบบญัชี 
ข้างต้น ให้น านิยามตามมาตรฐานการบญัชีวา่ด้วยเร่ืองการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบับคุคลหรือ 
กิจการที่เก่ียวข้องกนัมาใช้บงัคบั 
 


