
แบบ 56-2 
 

รายงานประจ าปี สิน้สุดวันที่     

บริษัท      
 
 การแสดงรายการในรายงานประจ าปีอย่างนอ้ยตอ้งมีขอ้มลูตามรายการที่ก าหนด 
 ดงัต่อไปนี ้
 1. ข้อมูลท่ัวไป 
  1.1 ชื่อ  สถานที่ตัง้ส  านกังานใหญ่ ประเภทธุรกจิ เลขทะเบียนบรษิัท โทรศพัท ์ 
โทรสาร Home Page (ถา้มี) จ  านวนและชนิดของหุน้ที่จ  าหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิัท 
  1.2 ชื่อ สถานที่ตัง้ส  านกังานใหญ่ ประเภทธุรกจิ โทรศพัท ์โทรสาร จ านวนและ 
ชนิดของหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของนิติบคุคลที่บรษิัทถือหุน้ตัง้แต่รอ้ยละ 10 ขึน้ไปของจ านวนหุน้ 
ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของนิติบุคคลนัน้ 
  1.3 ชื่อ สถานที่ตัง้ โทรศพัท ์โทรสารของบคุคลอา้งอิงอ่ืน ๆ เช่น นายทะเบียน 
หลกัทรพัย ์ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ผูส้อบบญัชี ที่ปรกึษากฎหมาย ที่ปรกึษาหรือผูจ้ดัการภายใตส้ญัญาการ 
จดัการ 
 
 2. ข้อมูลทางการเงนิโดยสรุปของบริษัท 
  ใหแ้สดงขอ้มลูจากงบการเงินและอตัราสว่นทางการเงินที่ส  าคญัที่สะทอ้นถึง 
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานในธุรกจิหลกัของบรษิัทและบรษิัทย่อย โดยอย่างนอ้ยตอ้งมีขอ้มลู 
เปรียบเทียบ 3 ปี ที่ผ่านมา (ประมาณ 1/2 หนา้)  
 
 3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
  3.1 ใหส้รุปสาระส าคญัโดยสงัเขปของลกัษณะการประกอบธุรกิจของบรษิัทและ
บรษิัทย่อย และนโยบายการแบ่งการด าเนินงานของบรษิัทในกลุม่ (ประมาณ 1/2 หนา้) 
  3.2 ในกรณีที่บรษิัทมีสายผลิตภณัฑห์รือกลุม่ธุรกิจมากกว่า 1 สายหรือ 1 กลุม่  
ใหร้ะบสุดัสว่นรายไดจ้ากแต่ละสายผลิตภณัฑห์รือกลุม่ธุรกิจ โดยอย่างนอ้ยใหแ้สดงสดัสว่นรายไดข้องสาย 
ผลิตภณัฑห์รือกลุม่ธรุกิจที่มีมลูค่าเกินกว่ารอ้ยละ 10 ของรายไดร้วมตามงบก าไรขาดทนุรวมของปีบญัชี 
ลา่สดุ ตามตาราง ดงันี ้ในกรณีที่หมายเหตปุระกอบงบการเงินของบรษิัทไดแ้สดงผลการด าเนินงานของ 
แต่ละสายผลิตภณัฑไ์วค้รบถว้นตามมาตรฐานการบญัชีว่าดว้ยการเสนอขอ้มลูทางการเงินจ าแนกตาม 
สว่นงาน แลว้ อาจอธิบายโครงสรา้งรายไดเ้ฉพาะปีลา่สดุกไ็ด ้(เช่น บรษิัทมีรายไดจ้ากการประกอบธุรกิจ A 
รอ้ยละ 65 และธรุกิจ B รอ้ยละ 35 พรอ้มทัง้อธิบายอา้งอิงถึงหมายเหตปุระกอบงบการเงินที่เก่ียวขอ้ง) 
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โครงสรา้งรายได้1 

สายผลิตภณัฑ/์กลุ่มธุรกิจ ด าเนินการโดย % การถือหุน้ของบริษัท ปี 25.. 

รายได้2 

 

% 

ปี 25.. 

รายได้2 

 

% 

ปี 25.. 

รายได้2 

 

% 

สายผลิตภณัฑ/์กลุ่มธุรกิจที่ 1         

สายผลิตภณัฑ/์กลุ่มธุรกิจที่ 2 

สายผลิตภณัฑ/์กลุ่มธุรกิจที่ 3 

        

รวม    100  100  100 
1กรณีที่บริษัทเพิ่งเคยกระจายหลกัทรพัยต์่อประชาชนในช่วง 1 หรือ 2 ปีที่ผ่านมา ใหแ้สดงตารางโครงสรา้งรายไดเ้ฉพาะในช่วง 1 หรือ 2 ปีที่ผ่านมาแลว้แต่กรณี 
2 รายได ้ใหร้วมถึงส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทรว่มตามวิธีส่วนไดเ้สียจากการลงทนุดว้ย 
 
  3.3 ใหส้รุปการเปลี่ยนแปลงที่ส  าคญัในปีที่ผ่านมาของลกัษณะการประกอบธุรกิจ
เก่ียวกบัลกัษณะผลิตภณัฑห์รอืบรกิาร การตลาด และภาวะการแข่งขนัและการจดัหาผลิตภณัฑข์องบรกิาร
ของบรษิัท บรษิัทย่อย และบรษิัทรว่ม โดยแบ่งตามสายผลิตภณัฑห์รือกลุม่ธุรกิจ (ตามโครงสรา้งรายได)้ 
รวมทัง้แนวโนม้ภาวะอตุสาหกรรมและสภาพการแข่งขนัในอนาคต 
 
 4. ปัจจัยความเสี่ยง  
  ใหร้ะบปัุจจยัที่บรษิัทเหน็ว่า อาจท าใหเ้กิดความเสี่ยงต่อการลงทนุของผูล้งทนุอย่างมี
นยัส  าคญั โดยความเสี่ยงดงักลา่วอาจท าใหผู้ล้งทนุสญูเสียเงินลงทนุทัง้จ านวนหรือบางสว่น หรือ 
ไม่ไดร้บัผลตอบแทนในอตัราที่ควรจะไดร้บั และใหร้ะบเุฉพาะความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อผูอ้อก 
หลกัทรพัยห์รือผูถื้อหลกัทรพัยโ์ดยตรง ไม่ใช่ความเสี่ยงส  าหรบัการประกอบธุรกจิทั่วไป  ทัง้นี ้ใหอ้ธิบายถึง
ลกัษณะความเสี่ยง เหตกุารณท์ี่เป็นสาเหตขุองความเสี่ยง ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ (ถา้ประเมินผลกระทบ
เป็นตวัเลขไดใ้หร้ะบดุว้ย) แนวโนม้หรือความเป็นไปไดท้ี่จะเกดิความเสี่ยงดงักลา่ว นอกจากนี ้หากบรษิัท 
มีมาตรการรองรบัไวเ้ป็นการเฉพาะและสามารถลดความเสี่ยงไดอ้ย่างมีนยัส  าคญัแลว้ บรษิัทอาจอธิบาย 
เพิ่มเติมไวด้ว้ยก็ได ้ 
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 5. โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ 
  5.118  ผูถื้อหุน้   

 ใหร้ะบรุายชื่อกลุม่ผูถื้อหุน้ดงัตอ่ไปนี ้พรอ้มทัง้จ านวนหุน้ที่ถือและสดัสว่น 
การถือหุน้ลา่สดุ   ทัง้นี ้ใหน้บัผูถื้อหุน้ที่เก่ียวขอ้งกนัตามมาตรา 258 และผูถื้อหุน้ที่อยู่ภายใตผู้ม้ีอ านาจ
ควบคมุเดียวกนัเป็นกลุม่เดียวกนั 

(ก)  กลุม่ผูถื้อหุน้ที่ถือหุน้สงูสดุ 10 รายแรก  
(ข)  กลุม่ผูถื้อหุน้รายใหญ่ที่โดยพฤติการณม์ีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบาย  

การจดัการ หรือการด าเนินงานของบรษิัทอย่างมีนยัส  าคญั (เช่น มีการสง่บคุคลเขา้เป็นกรรมการ 
ที่มีอ านาจจดัการ (authorized director)) 

ในกรณีที่รายชื่อกลุม่ผูถื้อหุน้ที่ปรากฏดงักลา่วขา้งตน้ ยงัไม่แสดงถึงบคุคล 
ที่เป็นผูถื้อหุน้ที่แทจ้รงิ เช่น รายชื่อผูถื้อหุน้ที่แสดงไวเ้ป็น holding company หรือ nominee account  
ใหร้ะบชุื่อบคุคลหรือกลุม่บคุคลหลกัที่เป็นผูถื้อหุน้ที่แทจ้รงิ รวมทัง้ธุรกิจหลกัของบคุคลดงักลา่วดว้ย เวน้แต่
จะมีเหตอุนัสมควรที่ท  าใหไ้ม่อาจทราบผูถื้อหุน้ที่แทจ้ริงได ้
  5.2 การจดัการ 
            (1) 25 การจดัการ : 

    (1.1)  ใหอ้ธิบายโครงสรา้งกรรมการบรษิัทว่าประกอบดว้ยคณะกรรมการ
ทัง้หมดก่ีชดุ เช่น คณะกรรมการบรษิัท คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการก าหนด 
ค่าจา้งผูบ้รหิาร เป็นตน้ และขอบเขตอ านาจหนา้ที่ของกรรมการแต่ละชดุ 
  (1.2)  ใหร้ะบรุายชื่อกรรมการ และหากกรรมการรายใดเป็นกรรมการอิสระหรือ 
กรรมการในชดุอ่ืนตาม (1.1) ใหช้ดัเจน  นอกจากนี ้ใหร้ะบรุายชื่อกรรมการตรวจสอบที่มีความรูแ้ละประสบการณ์
ในการสอบทานงบการเงินของบรษิัท และประสบการณใ์นการสอบทานงบการเงินของกรรมการรายดงักลา่วดว้ย 
                                           (1.3)  ใหร้ะบหุลกัเกณฑใ์นการคดัเลือกกรรมการอิสระ ไดแ้ก่ คณุสมบตัิ และ
กระบวนการสรรหา  
  (1.4)  จ านวนครัง้ของการประชมุคณะกรรมการ และจ านวนครัง้ที่กรรมการ 
แต่ละรายเขา้ประชมุคณะกรรมการบรษิัท ในปีที่ผ่านมา 
  (1.5)  ใหร้ะบรุายชื่อและต าแหน่งของผูบ้รหิาร ผูม้ีอ านาจควบคมุ (ถา้มี) และ 
รายชื่อของเลขานกุารบรษิัท 
                                           (1.6)  ใหเ้ปิดเผยขอ้มลูรายการที่เก่ียวกบัความสมัพนัธท์างธุรกิจหรือการ
ใหบ้รกิารทางวิชาชีพระหว่างกรรมการอิสระกับบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม หรอืนิติบคุคลที่อาจ
มีความขดัแยง้ ซึ่งมีมลูค่าเกินกว่าที่ก าหนดไวใ้นประกาศว่าดว้ยการขออนญุาตและการอนญุาตใหเ้สนอขาย 
หุน้ที่ออกใหม่ (ถา้มี) ในปีที่ผ่านมา รวมทัง้มติและความเห็นของคณะกรรมการบรษิัทที่อนมุตัิใหท้  า 
รายการที่เก่ียวกบัความสมัพนัธท์างธุรกิจหรือการใหบ้รกิารทางวิชาชีพดงักลา่ว (ถา้มี) 
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                                    ทัง้นี ้ใหแ้นบขอ้มลูของกรรมการบรษิัทของบรษิัท ผูบ้รหิาร และผูม้ีอ านาจควบคมุ
ของบรษิัทเก่ียวกบัวฒุิการศกึษาลา่สดุ ประวตัิการอบรมเก่ียวกบับทบาทหนา้ที่และทกัษะของการเป็น
กรรมการ (เช่น การอบรมจากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD)) ประสบการณห์ลกั 
ที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษัท และประวตัิการกระท าผิด รวมทัง้รายชื่อของกรรมการในบรษิัทย่อย 
ตามเอกสารแนบ และในกรณีที่กรรมการอิสระของบรษิัทด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบรษิัทใหญ่ 
บรษิัทย่อย หรือบรษิัทย่อยล าดบัเดียวกนั  ใหแ้สดงรายละเอียดเก่ียวกบัการด ารงต าแหน่งของกรรมการราย
ดงักลา่ว เช่นเดียวกบัขอ้มลูที่เปิดเผยตามเอกสารแนบในเรื่องเดียวกนัตามแบบ 56-1 

(2) การสรรหากรรมการและผูบ้รหิาร : ใหร้ะบวุ่าวิธีการคดัเลือกบคุคลที่จะ 
แต่งตัง้เป็นกรรมการผ่านคณะกรรมการสรรหา (nominating committee) หรือไม่ จ านวนกรรมการที่ 
มาจากผูถื้อหุน้รายใหญ่แต่ละกลุม่ (ถา้ม)ีและใหอ้ธิบายสิทธิของผูล้งทนุรายย่อยในการแต่งตัง้กรรมการ  
(ใหร้ะบวุ่าการแต่งตัง้กรรมการใชวิ้ธีที่ผูถื้อหุน้สามารถแบ่งคะแนนเสียงของตนในการเลือกตัง้กรรมการ 
เพื่อใหผู้ใ้ดมากนอ้ยตามมาตรา 70 วรรคหนึ่ง แห่ง พรบ. มหาชนฯ (cumulative voting) หรอืวิธีที่การแต่งตัง้
กรรมการแต่ละรายตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ 
ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสยีง)  
 (3)20 ค่าตอบแทนผูบ้รหิาร : ใหอ้ธิบายในประเด็นดงันี ้
          (3.1)25  ค่าตอบแทนที่เป็นตวัเงิน 
                                            (ก) ใหแ้สดงค่าตอบแทนของกรรมการบรษิัทแต่ละรายในปีที่ผ่านมา 
โดยใหร้ะบเุฉพาะค่าตอบแทนในฐานะกรรมการเท่านัน้  ในกรณีกรรมการไดร้บัค่าตอบแทนในฐานะผูบ้รหิาร        
ตาม (ข) ดว้ย  ใหแ้ยกระบคุ่าตอบแทนไวใ้น (ข) และใหอ้ธิบายลกัษณะค่าตอบแทนดว้ย (เช่น ค่าตอบแทน
กรรมการรายนาย ก เท่ากบั xx บาท ในปี 25xx โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปเบีย้ประชมุและบ าเหน็จกรรมการ
ซึ่งแปรตามผลการด าเนินงานของบรษิัท เป็นตน้) 
                                               ทัง้นี ้ในกรณีที่กรรมการอิสระของบรษิัทเป็นกรรมการอิสระของ 
บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย หรือบรษิัทย่อยล าดบัเดียวกนั ใหแ้สดงค่าตอบแทนรวมที่กรรมการอิสระแต่ละราย 
ไดร้บัจากบรษิัทดงักลา่วในปีที่ผ่านมาดว้ย    
          (ข) ใหแ้สดงค่าตอบแทนรวมและจ านวนรายของกรรมการบรหิาร 
และผูบ้รหิารของบรษิัทในปีที่ผา่นมา และใหอ้ธิบายลกัษณะค่าตอบแทนดว้ย (ในขอ้นี ้ค าว่า “ผูบ้รหิาร”  
ใหห้มายความว่า ผูจ้ดัการ ผูบ้รหิารสี่รายแรกต่อจากผูจ้ดัการลงมา และผูบ้รหิารรายที่สีท่กุราย โดยไม่รวมถึง 
ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีหรือการเงินหากต าแหน่งผูจ้ดัการฝ่ายไม่ไดอ้ยู่ในระดบัเดียวกนักบัผูบ้รหิารรายที่สี่)  
   ในกรณีที่ค่าตอบแทนในปีที่ผ่านมาไม่สะทอ้นค่าตอบแทนที่แทจ้รงิ 
(เช่น มีการตัง้ผูบ้รหิารใหม่จ านวนมากในปีปัจจบุนั) ใหป้ระมาณค่าตอบแทนดงักลา่วส าหรบัปีปัจจบุนัดว้ย 
 ทัง้นี ้ส  าหรบับรษิัทที่ประกอบธรุกิจหลกัโดยการถือหุน้ในบรษิัทอื่น 
(holding company) ใหแ้สดงค่าตอบแทนและจ านวนรายของกรรมการและผูบ้รหิารทกุคนของบรษิัทย่อยที่
เป็นธุรกิจหลกัในปีที่ผ่านมาตามแนวทางขา้งตน้ดว้ย 
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(3.2)  ค่าตอบแทนอื่น (ถา้มี) 
ใหแ้สดงค่าตอบแทนอื่นและอธิบายลกัษณะของค่าตอบแทนนัน้ เช่น  

โครงการใหส้ิทธิซือ้หุน้หรือหลกัทรพัยแ์ปลงสภาพแก่ผูบ้รหิาร (อธิบายหลกัเกณฑแ์ละวิธีการจัดสรรหลกัทรพัย ์
ดงักลา่ว และสดัสว่นการไดร้บัหุน้ของผูบ้รหิารเมื่อเทียบกบัจ านวนหุน้หรือโครงการทัง้หมด) รวมทัง้
เงินกองทนุส ารองเลีย้งชีพ  ทัง้นี ้ใหเ้ป็นไปตามแนวทางที่ก าหนดไวใ้น (3.1) 
 (4) 25 การก ากบัดแูลกิจการ : ใหอ้ธิบายว่าที่ผ่านมาบรษิัทมีการปฏิบตัิตามหลกัการ
ก ากบัดแูลกิจการที่ดีส  าหรบับรษิัทจดทะเบียน ปี 2549 ตามแนวทางที่ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด
หรือไม่  หากมีเรื่องใดที่บรษิัทมิไดม้ีการปฏิบตัิตามหลกัการดงักลา่ว ใหร้ะบเุรื่องที่ไม่ปฏิบตัินัน้ พรอ้มทัง้แสดง
เหตผุลประกอบ  ทัง้นี ้ในการแสดงเหตผุลประกอบดงักล่าว บรษิัทอาจเลือกใชวิ้ธีอา้งอิงไปยงัค าอธิบายที่
เก่ียวขอ้งในหวัขอ้อ่ืนก็ได ้

(5) การดแูลเรื่องการใชข้อ้มลูภายใน : ใหอ้ธิบายว่าบรษิัทมีนโยบายและ 
วิธีการดแูลผูบ้รหิารในการน าขอ้มลูภายในของบรษิัทไปใชเ้พื่อประโยชนส์ว่นตน รวมทัง้เพื่อการซือ้ขาย 
หลกัทรพัยโ์ดยเฉพาะในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินเผยแพรต่่อสาธารณชนหรือไม่อย่างไร (เช่น  
การก าหนดใหผู้บ้รหิารรายงานการซือ้ขายหลกัทรพัย ์และมาตรการลงโทษหากบรษิัทพบว่า มีการน า 
ขอ้มลูภายในไปใชเ้พื่อประโยชนส์ว่นตน เป็นตน้) เพื่อใหผู้ล้งทนุเห็นภาพว่าบรษิัทมีมาตรการปอ้งกนั 
การที่กรรมการและผูบ้รหิารใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูภายในอยา่งไร 

 (6)18 การควบคมุภายใน : ใหส้รุปความเห็นของคณะกรรมการบรษิัทเก่ียวกบั 
ความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคมุภายในของบรษิัทและการติดตามควบคมุดแูล 
การด าเนินงานของบรษิัทย่อยว่า สามารถปอ้งกนัทรพัยส์ินของบรษิัทและบรษิัทย่อยจากการที่ผูบ้รหิารน าไป 
ใชโ้ดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ านาจหรือไม่ และที่ผ่านมาบรษิัทมีขอ้บกพรอ่งเก่ียวกบัระบบการควบคมุภายใน 
ในเรื่องใดบา้ง  ถา้มี บรษิัทไดแ้กไ้ขขอ้บกพรอ่งดงักลา่วเสรจ็สิน้แลว้หรือไม่ เพราะเหตใุด  ทัง้นี ้หาก
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นที่ต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบรษิัท หรือผูส้อบบญัชีมี
ขอ้สงัเกตเก่ียวกบัการควบคมุภายในประการใด ใหร้ะบไุวใ้นที่นีด้ว้ย  นอกจากนี ้ใหแ้นบรายงานการก ากบั
ดแูลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นเอกสารแนบทา้ยรายงานประจ าปีนีด้ว้ย 
 5.3 20  นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
   ใหร้ะบนุโยบายการจ่ายเงินปันผลของบรษิัทที่จะจ่ายใหผู้ถื้อหุน้ รวมทัง้นโยบาย
ที่บรษิัทย่อยจะจ่ายใหบ้รษิัทดว้ย 
 
 6. รายการระหว่างกัน 
  ใหอ้ธิบายลกัษณะของรายการระหว่างกนัที่ผ่านมา และนโยบายในการท ารายการ 
ระหว่างกนักบับคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ในอนาคต 
  (1)18  เปิดเผยรายการระหว่างกนักบับคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ในปีที่ผ่านมา โดยให ้
ระบชุื่อกลุม่บคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ ลกัษณะความสมัพนัธ ์(เช่น เป็นบิดาของผูถื้อหุน้รายใหญ่ เป็นบรษิัท 
ที่ผูถื้อหุน้รายใหญ่ถือหุน้รอ้ยละสามสิบ) และเปิดเผยขอ้มลูรายการระหว่างกนั เช่น ลกัษณะ ปรมิาณ เงื่อนไข
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ของรายการระหว่างกนั อตัราดอกเบีย้ ราคาซือ้ ราคาขาย มลูค่าของรายการระหว่างกนั หรือค่าเช่าที่เกิดขึน้จรงิ 
พรอ้มทัง้แสดงราคาประเมิน หรืออตัราค่าเช่า ที่ประเมินโดยบคุคลที่สาม หรือแสดงไดว่้าเป็นราคาที่เป็นธรรม  
ทัง้นี ้หากเป็นรายการระหว่างกนักบับรษิัทรว่มหรือบรษิัทย่อยที่มี ผูบ้รหิาร ผู้ ถือหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอ านาจ
ควบคมุของบรษิัทที่ออกหลกัทรพัยถื์อหุน้รวมกนัไม่เกินรอ้ยละสิบ จะไม่เปิดเผยขอ้มลูนัน้กไ็ด  ้
  (2) อธิบายความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการดงักลา่วว่าเป็นไปเพื่อ 
ประโยชนส์งูสดุของบรษิัทแลว้หรือไม่ อย่างไร  ทัง้นี ้ถา้มีความเห็นของกรรมการอิสระในเรื่องดงักลา่วที่ 
แตกต่างจากมติคณะกรรมการใหเ้ปิดเผยความเห็นนัน้ดว้ย 
  (3) อธิบายมาตรการหรือขัน้ตอนการอนมุตัิการท ารายการระหว่างกนั และใหร้ะบวุ่า 
ผูบ้รหิารหรือผูถื้อหุน้ที่มีสว่นไดเ้สียในเรื่องนัน้ มสีว่นในการอนมุตัิหรือไม่ และมีการดแูลเรื่องดงักลา่วอย่างไร 
  (4) อธิบายนโยบายหรือแนวโนม้การท ารายการระหว่างกนัในอนาคต 
  หมายเหต ุ 

(1) หากหมายเหตปุระกอบงบการเงินของบรษิัทไดเ้ปิดเผยรายการระหว่างกนัตาม (1) 
ครบถว้นแลว้ ไม่ตอ้งเปิดเผยขอ้มลูใน (1) ซ า้ในสว่นนี ้แต่ใหอ้า้งอิงไปถึงหมายเหตปุระกอบงบการเงินที่เก่ียวขอ้ง 

(2) หากบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ถือหุน้ในบรษิัทย่อยหรือบรษิทัรว่มรวมกนัเกินกว่า 
รอ้ยละ 5 ของจ านวนหุน้ที่มสีิทธิออกเสียงของบรษิัทดงักลา่ว ใหอ้ธิบายเหตผุลประกอบที่ใหบ้คุคลที่อาจมี
ความขดัแยง้ถือหุน้ในบรษิัทดงักลา่วแทนการถือหุน้ของบรษิัทโดยตรงดว้ย 
 
 7.20  ค าอธิบายและการวิเคราะหฐ์านะการเงนิและผลการด าเนินงาน 
   ใหอ้ธิบายเชิงวิเคราะหเ์ก่ียวกบั ฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน การเปลี่ยนแปลง 
ที่ส  าคญั ปัจจยัที่เป็นสาเหตหุรอืมีผลต่อฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน หรือการเปลี่ยนแปลงดงักลา่ว  
หากบรษิัทเคยแจง้แผนการด าเนินงานหรือประมาณการงบการเงินไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลู  
รายงานประจ าปี หรือแบบ 56-1 ใหอ้ธิบายผลการปฏิบตัิตามแผนดงักลา่วดว้ย  นอกจากนี ้หากมี 
แนวโนม้หรือความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลต่อฐานะการเงินหรอืผลการด าเนินงานอย่างมีนยัส  าคญั 
ในอนาคตใหอ้ธิบายดว้ย  นอกจากนี ้หากบรษิัทที่ออกหลกัทรพัยม์ีโครงการในอนาคต ใหเ้ปิดเผย 
ขอ้มลูดงักลา่วโดยตอ้งอธิบายลกัษณะโครงการ ผลตอบแทนที่คาดว่าจะไดร้บั และปัจจยัที่อาจท าให้
โครงการไม่สามารถด าเนินไปตามแผนได ้

เปา้หมายการด าเนินธุรกิจ (goal) (ถา้มี) ใหอ้ธิบายเปา้หมายการด าเนินธุรกิจของ 
บรษิัทที่ผูบ้รหิารของบรษิัทมุ่งหวงัไวใ้นระยะเวลา 3-5 ปีขา้งหนา้ (อาจเป็นขอ้มลูในเชิงตวัเลขหรือ 
ไม่ก็ได)้ โดยใหเ้ปิดเผยเฉพาะกรณีที่ผูบ้รหิารพรอ้มจะเปิดเผยเปา้หมายดงักลา่ว และจะมีการอธิบาย 
ความคืบหนา้ของการด าเนินงานตามเปา้หมายในการเปิดเผยขอ้มลูเพิ่มเติมในแบบแสดงรายการ 
ขอ้มลูประจ าปีของปีถดัไป เชน่ บรษิัทมีแผนที่จะมีสว่นแบ่งตลาดรอ้ยละ 20 ภายใน 3 ปีขา้งหนา้ หรือ 
บรษิัทมีแผนที่จะพฒันาเทคโนโลยีการผลิตเพื่อลดตน้ทนุการผลิตลงรอ้ยละ 10 ภายในปีนี ้เป็นตน้  
ทัง้นี ้เพื่อใหผู้ล้งทนุทราบทิศทางของบรษิัทในอนาคต และใชเ้ป็นแนวทางในการติดตามผลการ 
ปฏิบตัิงานของฝ่ายจดัการของบรษิัทต่อไป 



- 7 - 

 

18/02/48   (แบบ 56-2 ฉบบัประมวล) 

 

 
8.20  งบการเงนิ 

 8.1 ใหแ้นบงบการเงินเปรียบเทียบของบรษิัทและงบการเงินรวมเปรียบเทียบ 
(ในกรณีที่บรษิัทมีบรษิัทย่อย) ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ที่ผูส้อบบญัชีตรวจสอบและแสดงความเห็นแลว้ 
โดยไม่ตดัทอน 
 8.2 ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี 
   ใหแ้สดงค่าตอบแทนที่ผูส้อบบญัชี ส  านกังานสอบบญัชีที่ผูส้อบบญัชีสงักดั และ
บคุคลหรือกิจการที่เก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชีและส านกังานสอบบญัชีที่ผูส้อบบญัชสีงักดั ไดร้บัจากบรษิัทและ
บรษิัทย่อย โดยใหร้ะบแุยกเป็น  
 (ก) ค่าตอบแทนจากการสอบบญัช ี(audit fee) 
 (ข) ค่าบรกิารอื่น (non-audit fee) 
 การเปิดเผยค่าบรกิารอื่นใหแ้สดงขอ้มลูของค่าบรกิารอื่นที่ไดจ้่ายไปแลว้ 
ในรอบปีบญัชีที่ผ่านมา และค่าบรกิารอื่นที่จะตอ้งจ่ายในอนาคตอนัเกิดจากการตกลงที่ยงัใหบ้รกิาร 
ไม่แลว้เสรจ็ในรอบปีบญัชีที่ผ่านมา และประเภทของการใหบ้รกิารอื่น 
 ทัง้นี ้บคุคลหรือกิจการที่เก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชีและส านกังานสอบบญัชทีี่ 
ผูส้อบบญัชสีงักดั ใหร้วมถึง 

     (1)   คู่สมรสและบตุรที่ยงัตอ้งพึ่งพิงหรืออยู่ในอปุการะของผูส้อบบญัช ี
     (2)   กิจการที่มีอ านาจควบคมุส านกังานสอบบญัชี  กิจการที่ถกูควบคมุโดย 

ส านกังานสอบบญัชี  และกิจการที่อยู่ภายใตก้ารควบคมุเดียวกนักบัส านกังานสอบบญัชี ไม่ว่าจะเป็น 
โดยทางตรงหรือทางออ้ม 

     (3)   กิจการที่อยู่ภายใตอ้ิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคญัของส านกังานสอบบญัช ี
     (4)   หุน้สว่นหรือเทียบเท่าของส านกังานสอบบญัชี 
     (5)   คู่สมรสและบตุรที่ยงัตอ้งพึ่งพิงหรืออยู่ในอปุการะของบคุคลตาม (4) 
     (6)   กิจการที่ผูส้อบบญัชี บคุคลตาม (1) (4) หรือ (5) มีอ านาจควบคมุหรือ 

มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคญั ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรอืทางออ้ม  
                         เพื่อประโยชนใ์นการพิจารณาลกัษณะของการควบคมุหรือการมีอิทธิพล 
อย่างเป็นสาระส าคญัที่จะเขา้ข่ายเป็นบคุคลหรือกิจการที่เก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชีและส านกังานสอบบญัชี 
ขา้งตน้ ใหน้  านิยามตามมาตรฐานการบญัชีว่าดว้ยเรื่องการเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบับคุคลหรอืกิจการที่ 
เก่ียวขอ้งกนัมาใชบ้งัคบั 
 


