
 

 
 

16  มกราคม  2550 
 
เรียน  ผูจ้ดัการ 

บรษิัทจดทะเบียนทกุแห่ง 
 
ที่ กลต.จ.(ว)    1        /2550  เรื่อง ขอซกัซอ้มความเขา้ใจเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มลู
ในรายงานประจ าปี (แบบ 56-2)   
 
ดว้ยส านกังานพบว่ารายงานประจ าปี (แบบ 56-2) ของบริษัทจดทะเบียน 

หลายบริษัทยงัเปิดเผยขอ้มลูไม่ถกูตอ้ง ครบถว้น ชดัเจน ตามแบบที่ส  านกังานไดก้ าหนดไว ้ ส านกังาน
จึงขอซกัซอ้มความเขา้ใจในหวัขอ้ส าคญัดงัต่อไปนี ้ที่บริษัทจดทะเบียนสว่นใหญ่มกัเปิดเผยขอ้มลู 
ไม่ครบถว้น เพื่อน าไปปรบัปรุงในการจดัท าแบบ 56-2 ในปีต่อ ๆ ไป 

 
1. ปัจจยัความเสี่ยง 

จากการตรวจแบบ 56-2 ในปีที่ผ่านมา (ปี 2548) พบว่า บรษิัทจดทะเบียน 
หลายแห่งยงัเปิดเผยความเสี่ยงไม่ครบถว้น เปิดเผยลกัษณะความเสี่ยงไม่ละเอียดพอที่ผูล้งทนุ 
จะวิเคราะหผ์ลกระทบได ้หรือเปิดเผยในเรื่องที่เป็นความเสี่ยงทั่วไปทางธุรกิจโดยไม่ไดเ้ปิดเผย 
ความเสี่ยงที่กระทบกบับรษิัทเป็นการเฉพาะ  ส านกังานจึงขอเรียนว่าการเปิดเผยความเสี่ยง 
มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหผู้ล้งทุนไดร้บัทราบถึงความเสี่ยงของกิจการเพื่อประโยชนใ์นการวิเคราะห์ 
การลงทนุในกิจการซึ่งเป็นขอ้มลูที่ส  าคญัมากเนื่องจากเป็นปัจจยัที่จะมีผลกระทบต่อธุรกิจ  ทัง้นี ้ 
ผูล้งทนุแต่ละรายมีความสามารถในการรบัความเสี่ยงที่ไม่เท่ากนั  ดงันัน้ การเปิดเผยขอ้มลูจะตอ้ง
ถกูตอ้ง ครบถว้น และชดัเจน โดยขอ้มลูปัจจยัความเสี่ยงควรอธิบายอย่างนอ้ยเก่ียวกบัลกัษณะของ
ความเสี่ยง มลูค่าและปรมิาณของรายการท่ีจะท าใหเ้กิดความเสี่ยง ผลกระทบต่อบริษัท  ทัง้นี ้ 
หากบริษัทมีวิธีการบริหารความเสี่ยงของกิจการก็สามารถอธิบายได ้ 

กรณีต่อไปนีเ้ป็นตวัอย่างการเปิดเผยขอ้มลูความเสี่ยงที่เพียงพอ  
(1) ความเสี่ยงเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจ 

ตวัอย่าง กรณีการพึ่งพาลกูคา้รายใหญ่รายเดียวตัง้แต่รอ้ยละ 30 ของ
ยอดขายรวม 
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บรษิัทมีลกูคา้รายใหญ่รายหนึ่งซึ่งมียอดสั่งซือ้สินคา้จากบรษิัทประมาณ 

รอ้ยละ 30 ของรายไดร้วม ซึ่งที่ผ่านมาบรษิัทมีความสมัพนัธอ์นัดีกบับรษิัทดงักลา่ว  อย่างไรก็ดี บรษิัท
มีคู่แข่งหลายราย  ดงันัน้ หากบรษิัทสญูเสียลกูคา้รายดงักลา่วไปเนื่องจากไปซือ้สินคา้กบับรษิัทคู่แข่ง
โดยหากบรษิัทไม่สามารถหาลกูคา้รายอ่ืนมาทดแทนไดก้็จะมีผลกระทบต่อรายไดข้องบรษิัทในจ านวน
เดียวกนั  

ตวัอย่าง กรณีวตัถดิุบส าคญัมลูค่าตัง้แต่รอ้ยละ 30 ของตน้ทนุรวมมรีาคา
ผนัแปรมาก 

บรษิัทด าเนินธุรกิจรบัจา้งขนสง่สินคา้ซึ่งตอ้งใชน้ า้มนัเชือ้เพลิงเป็นตน้ทนุ
หลกั (คิดเป็นรอ้ยละ_____ ของตน้ทนุรวม)  ทัง้นี ้ราคาน า้มนัในปีที่ผ่านมาไดป้รบัสงูขึน้ประมาณ  
รอ้ยละ _____ ซึ่งท าใหบ้รษิัทไดร้บัผลกระทบจากการปรบัราคาของน า้มนัดงักล่าวเป็นอย่างมาก 
เนื่องจากค่าจา้งขนสง่สินคา้ที่บรษิัทท าสญัญากบัลกูคา้ส่วนใหญ่จะเป็นค่าจา้งคงที่ตามระยะทาง 
หรือจ านวนการขนสง่สินคา้  อย่างไรก็ดี บริษัทไดเ้ริ่มเปลี่ยนแปลงสญัญาว่าจา้งโดยการใหผู้ว้่าจา้ง
จ่ายค่าน า้มนัตามจรงิซึ่งบรษิัทคาดว่าจะทยอยเปลี่ยนแปลงสญัญาใหเ้สรจ็ทัง้หมดไดภ้ายในปี______ 
ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงจากการผนัผวนของราคาน า้มนัลง 

(2) ความเสี่ยงดา้นการเงิน 
ตวัอย่าง กรณีการมีเงินกูย้ืมจ านวนมาก 
ณ สิน้ปี_____ บรษิัทมีเงินกูย้ืมระยะยาวจ านวน_____ จากสถาบนัการเงิน

เพื่อลงทนุในโครงการ_____โดยจะตอ้งช าระคืนเงินตน้และดอกเบีย้ตัง้แต่ปี____ ถึงปี ____โดยบรษิัท
มีขอ้ตกลงกบัสถาบนัการเงินเจา้หนีว้่าจะตอ้งด ารง D/E ไวไ้ม่ใหเ้กิน 2.5 เท่า ตลอดอายสุญัญากูเ้งิน 
โดยปัจจบุนับรษิัทมี D/E เท่ากบั 2.3 เท่า  บริษัทจึงมีความเสี่ยงหากบริษัทไม่สามารถด ารงค่า D/E  
ไวไ้ดก้็จะท าใหผ้ิดสญัญากูย้ืมเงินซึ่งหากเจา้หนีห้ยุดการใหกู้ย้ืม หรือมีการปรบัเงื่อนไขเงินใหกู้ย้ืม  
ก็อาจมีผลกระทบต่อสภาพคลอ่งและฐานะการด าเนินงานของบริษัทได ้  

(3) ความเสี่ยงดา้นกฎหมาย 
ตวัอย่าง ความเสี่ยงเก่ียวกบัการเปลี่ยนแปลงกฎหมายการคา้เสรี 
ปัจจบุนัผลิตภณัฑ ์A ของบริษัทซึ่งคิดเป็นรายไดร้อ้ยละ 30 ของบรษิัทไดร้บั

ความคุม้ครองจากก าแพงภาษี โดยผลิตภณัฑด์งักลา่วมีอตัราภาษีน าเขา้รอ้ยละ 20 ซึ่งขณะนีร้ฐับาล
ก าลงัเจรจา FTA กบัประเทศคู่แข่งที่ผลิตสินคา้ดงักลา่ว ซึ่งมีเงื่อนไขว่าประเทศไทยจะตอ้งยกเลิก
ก าแพงภาษีส าหรบัสินคา้นีใ้นปี ____ หากการเจรจาเป็นไปตามเงื่อนไขดงักลา่วบรษิัทจะมีคู่แข่ง
เพิ่มขึน้และอาจท าใหร้ายไดร้วมและอตัราก าไรของบริษัทลดลง 
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2. โครงสรา้งการถือหุน้และการจดัการ 
(1) ในการเปิดเผยรายชื่อกลุ่มผูถื้อหุน้ที่ถือหุน้สงูสดุ 10 รายแรกนัน้ ตาม 

ขอ้ก าหนด บรษิัทจะตอ้งตรวจสอบความสมัพนัธข์องผูถื้อหุน้ว่าอยู่ภายใตผู้ม้ีอ  านาจควบคมุเดียวกนั
หรือไม่ เพื่อน ามาเปิดเผยรวมกนัในลกัษณะของกลุม่ผูถื้อหุน้ตามล าดบัดงักลา่วดว้ย  นอกจากนี ้บรษิัท 
จะตอ้งเปิดเผยกลุม่ผูถื้อหุน้รายใหญ่ที่โดยพฤติการณม์ีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายการจดัการ 
โดยเฉพาะผูถื้อหุน้ที่มีการจดัสง่ตวัแทนเขา้รว่มในการบริหารจดัการ  ทัง้นี ้หากผูถื้อหุน้ดงักลา่วมีชื่อ
เป็นบริษัทนิติบุคคล หรือ nominee account บรษิัทจะตอ้งตรวจสอบ ultimate shareholder ที่แทจ้รงิ
ของบคุคลดงักลา่วและเปิดเผยชื่อบุคคลหรือกลุม่บุคคลหลกัที่เป็นผูถื้อหุน้ที่แทจ้รงิดว้ย  เวน้แต่จะมี
เหตอุนัสมควรที่ท าใหไ้ม่อาจทราบผูถื้อหุน้ที่แทจ้รงิได ้

(2) ในการระบขุอบเขตอ านาจหนา้ที่ของกรรมการแต่ละชุด โดยเฉพาะ
คณะกรรมการบริหารและประธานเจา้หนา้ที่บรหิารควรระบใุหช้ดัเจนถึงอ านาจอนมุติั เช่น ลกัษณะ
รายการที่ไดร้บัมอบอ านาจ และวงเงินที่สามารถอนมุติัของแต่ละรายการดว้ย 

(3) ในการสรุปความเห็นคณะกรรมการบรษิัทเก่ียวกบัระบบควบคมุภายในของ
บรษิัท ใหอ้ธิบายว่าระบบควบคมุภายในของบรษิัทและระบบควบคมุดแูลการบรหิารงานของบริษัท
ย่อยมีความเหมาะสมเพียงพอแลว้หรือไม่ อย่างไร  นอกจากนี ้หากผูส้อบบญัชีและคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีขอ้สงัเกตเก่ียวกบัระบบควบคมุภายใน ใหร้ะบแุละอธิบายดว้ยว่าบริษัทไดด้ าเนินการ
แกไ้ขแลว้หรือไม่ อย่างไร 

 
3. รายการระหว่างกนั 

การเปิดเผยรายการระหว่างกนัมีเจตนารมณเ์พื่อใหเ้กิดความโปรง่ใสในการท า
รายการระหว่างบรษิัทกบับุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ และเพื่อใหเ้ชื่อมั่นไดว้่าการท า
รายการเหลา่นีเ้ป็นธรรม มีความสมเหตสุมผล และเป็นประโยชนต่์อผูถื้อหุน้  ดงันัน้ ในการเปิดเผย
ขอ้มลูเก่ียวกบัการท ารายการระหว่างกนัอย่างนอ้ยควรจะครอบคลมุในประเด็น ดงันี  ้

(1) ชื่อและความสมัพนัธข์องบคุคลที่มีความขดัแยง้ 
(2) ลกัษณะและปรมิาณรายการระหว่างปี (รวมทัง้รายการคงคา้ง) เช่น มลูค่า

การซือ้/ขายสินคา้และบรกิาร การกูย้ืมเงิน/ใหกู้ย้ืมเงิน การค า้ประกนั การเช่าอาคาร การเช่า
เครื่องจกัร รวมทัง้ใหอ้ธิบายถึงความต่อเนื่องของรายการดว้ยว่ารายการดงักลา่วเป็นรายการที่กระท า
อย่างต่อเนื่องหรือกระท าตามความจ าเป็นเป็นครัง้คราว 
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(3) เหตผุลในการท ารายการควรอธิบายว่าเหตใุดจึงตอ้งท ารายการดงักลา่วกบั

บคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ และท าแลว้มีประโยชนก์บัผูถื้อหุน้อย่างไร  และมีนโยบายการก าหนด
ราคาและเงื่อนไขการคา้ระหว่างกนัอย่างไร มีความเป็นธรรมและสมเหตสุมผลอย่างไร   

(4) มาตรการในการก ากบัดแูล  คณะกรรมการตรวจสอบไดต้รวจสอบรายการ
แลว้หรือไม่ว่าเป็นประโยชนต่์อผูถื้อหุน้อย่างไร และมีความเห็นอย่างไร 

ทัง้นี ้ที่ผ่านมาบรษิัทจดทะเบียนบางบรษิัทไม่เปิดเผยขอ้มลูในสว่นนีโ้ดยอา้งอิง
ใหไ้ปดรูายละเอียดในหมายเหตปุระกอบงบการเงินเท่านัน้  ซึ่งขอ้มลูในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน
จะมีขอ้มลูโดยสรุปที่ไม่มีรายละเอียดของรายการและไม่มีการอธิบายความจ าเป็นและความ
สมเหตสุมผลของรายการและมาตรการการอนมุติัรายการระหว่างกนั  จึงท าใหก้ารเปิดเผยขอ้มลู 
มีรายละเอียดไม่ครบถว้น  นอกจากนี ้ในการเปิดเผยนโยบายการก าหนดราคานัน้มกัจะมีการเปิดเผย 
ที่ไม่ชดัเจน เช่น เปิดเผยว่าราคาเป็นไปตามธุรกิจปกติ หรือเป็นราคาที่ตกลงรว่มกนั ซึ่งการเปิดเผย 
ที่ถกูตอ้งบริษัทจะตอ้งอธิบายว่าราคาดงักลา่วเป็นราคาเดียวกบัการท ารายการกบับุคคลภายนอก 
หรือเป็นไปตามราคาตลาดหรือไม่ อย่างไร หากไม่ใช่ ควรอธิบายว่ามีหลกัเกณฑก์ารก าหนดราคา 
ที่มีความเป็นธรรมและสมเหตสุมผลอย่างไรดว้ย 

 
ตวัอย่าง การเปิดเผยขอ้มลูการท ารายการระหว่างกนั 
 

ชื่อและ
ความสมัพนัธ ์

ลกัษณะรายการ มลูค่า
(บาท) 

ความจ าเป็นและสมเหตสุมผล 

บรษิัท A (มี
นาย ก ซึ่งถือ
หุน้ในบริษัท
จดทะเบียน 
15% และถือ
หุน้ในบริษัท 
A 51%) 

บรษิัทจดทะเบียน ว่าจา้ง
ใหบ้รษิัท A ขนสง่สินคา้
ให ้

XXX บรษิัทจดทะเบียนจา้งใหบ้ริษัท A ขนสง่สินคา้ โดย
บรษิัท A คิดราคาค่าขนสง่เท่ากบัลกูคา้รายอ่ืน ๆ 
ทั่วไป  นอกจากนี ้บรษิัทฯ ยงัมีความสะดวกในการ 
ใชบ้รกิารไดร้วดเรว็ในกรณีที่ตอ้งการความเรง่ด่วน  
ซึ่งรายการดงักลา่วคณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาแลว้เห็นว่ามีความเป็นธรรมและ
สมเหตสุมผลแลว้ 
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4. ค าอธิบายและการวิเคราะหฐ์านะการเงินและผลการด าเนินงาน  
หวัขอ้ดงักลา่วเป็นการเปิดโอกาสใหผู้บ้ริหารท าความเขา้ใจกบัผูล้งทนุเก่ียวกบั

ผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาของบรษิัท  ผูบ้รหิารจึงควรใชช้่องทางดงักล่าวในการอธิบายถึง 
ผลประกอบการหรือเหตกุารณส์ าคญัที่บรษิัทไดป้ระสบในระหว่างปี  ดังนัน้ ในการอธิบายหวัขอ้
ดงักลา่วบรษิัทจึงควรเปิดเผยและวิเคราะหฐ์านะของบริษัทใหช้ดัเจนถึงประเด็นต่อไปนี ้
 

(1) วิเคราะหผ์ลการด าเนินงานของบริษัทโดยวิเคราะหถ์ึงรายได ้ตน้ทนุและ
ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร ก าไร (ก าไรขัน้ตน้ ก าไรจากการด าเนินงาน ก าไรสทุธิ) อตัรา
ผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้ โดยตอ้งไม่เป็นการอธิบายการเปลี่ยนแปลงของตวัเลขแต่เพียงอย่างเดียว  
แต่ตอ้งวิเคราะหถ์ึงสาเหตขุองการเปลี่ยนแปลงตวัเลขที่ส  าคญั และควรวิเคราะหใ์นเชิงเปรียบเทียบ 
ใหช้ดัเจนดว้ย เช่น หากบรษิัทมีรายไดเ้พิ่มขึน้มาก ก็ควรวิเคราะหด์ว้ยว่าเกิดจากเหตุใด เช่น  
เป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงในดา้นราคาขายหรือปรมิาณการขาย 

(2) วิเคราะหฐ์านะการเงินของบรษิัท โดยใหว้ิเคราะห ์
สินทรพัย ์
- วิเคราะหส์ว่นประกอบของสินทรพัยท์ี่ส  าคญัและสาเหตกุารเปลี่ยนแปลง 
- วิเคราะหค์ณุภาพของสินทรพัย ์เช่น การดอ้ยค่าของสินทรพัย ์การตัง้

ส  ารองค่าเผื่อของการลดลงของเงินลงทนุกรณีบริษัทมีเงินลงทนุในบรษิัทที่มีปัญหาการด าเนินงาน  
วิเคราะหอ์ายลุกูหนี ้และการตัง้ส  ารองค่าเผื่อหนีส้งสยัจะสญูรวมทัง้ความคืบหนา้ในการติดตามหนี ้
ในกรณีที่บรษิัทมีลกูหนีค้า้งช าระเกินก าหนดเวลา 

หนีส้ินและแหลง่ที่มาของเงินทนุ 
- ความเหมาะสมของโครงสรา้งเงินทนุ อาจวิเคราะห ์D/E  ว่าอยู่ในระดบั

เหมาะสมหรือไม่ โดยเปรียบเทียบกบักิจการอ่ืนในอตุสาหกรรม และหากโครงสรา้งเงินทนุมีการ
เปลี่ยนแปลงใหอ้ธิบายสาเหตแุละผลกระทบดว้ย 

- สว่นของผูถื้อหุน้ อธิบายสาเหตขุองการเปลี่ยนแปลงสว่นของผูถื้อหุน้ เช่น  
สว่นของผูถื้อหุน้เพิ่มขึน้เนื่องจากการขายหุน้เพิ่มทนุ และผลกระทบต่ออตัราก าไรต่อหุน้ในลกัษณะ 
fully diluted 

- หนีส้ิน ใหแ้สดงรายละเอียดการกูย้ืมเงิน เช่น ลกัษณะและประเภทของเงิน
กูย้ืมมลูค่าการกูย้ืม อตัราดอกเบีย้ ระยะเวลาครบก าหนด หลกัประกนั เงื่อนไขที่มีผลต่อการกูย้ืม และ
ความสามารถในการช าระหนีข้องบริษัท 
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สภาพคลอ่ง 
- วิเคราะหก์ระแสเงินสดจากกิจกรรมต่าง ๆ  โดยวิเคราะหร์ายการส าคญัที่มี

ผลต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสเงินสดจากกิจกรรมต่าง ๆ  ทัง้นี ้หากกระแสเงินสดจากการ
ด าเนินงานติดลบหรือมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยัส าคญั ใหว้ิเคราะหถ์ึงสาเหตโุดยละเอียดดว้ย 

- วิเคราะหอ์ตัราสว่นสภาพคลอ่งที่ส  าคญั เช่น current ratio, quick ratio  
 

ทัง้นี ้การเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวนอกจากจะจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการตดัสินใจของ 
ผูล้งทนุแลว้ ยงัเป็นสว่นส าคญัในการสรา้งภาพลกัษณท์ี่ดีแก่บรษิัทท่านในทัศนคติของผูล้งทนุและ
ตลาดทนุของประเทศโดยรวม  ส านกังานจึงใครข่อความรว่มมือจากบรษิัทท่านในการเปิดเผยขอ้มลู
ใหถ้กูตอ้ง ครบถว้น ชดัเจน อย่างนอ้ยใหเ้ป็นไปตามแนวทางที่กลา่วขา้งตน้ต่อไปดว้ย   
 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและด าเนินการต่อไป 
 
 ขอแสดงความนบัถือ 
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