16 มกราคม 2550
เรียน ผูจ้ ดั การ
บริษัทจดทะเบียนทุกแห่ง
ที่ กลต.จ.(ว) 1 /2550 เรื่อง ขอซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูล
ในรายงานประจาปี (แบบ 56-2)
ด้วยสานักงานพบว่ารายงานประจาปี (แบบ 56-2) ของบริษัทจดทะเบียน
หลายบริษัทยังเปิ ดเผยข้อมูลไม่ถกู ต้อง ครบถ้วน ชัดเจน ตามแบบที่สานักงานได้กาหนดไว้ สานักงาน
จึงขอซักซ้อมความเข้าใจในหัวข้อสาคัญดังต่อไปนี ้ ที่บริษัทจดทะเบียนส่วนใหญ่มกั เปิ ดเผยข้อมูล
ไม่ครบถ้วน เพื่อนาไปปรับปรุงในการจัดทาแบบ 56-2 ในปี ต่อ ๆ ไป
1. ปัจจัยความเสี่ยง
จากการตรวจแบบ 56-2 ในปี ท่ผี ่านมา (ปี 2548) พบว่า บริษัทจดทะเบียน
หลายแห่งยังเปิ ดเผยความเสี่ยงไม่ครบถ้วน เปิ ดเผยลักษณะความเสี่ยงไม่ละเอียดพอที่ผลู้ งทุน
จะวิเคราะห์ผลกระทบได้ หรือเปิ ดเผยในเรื่องที่เป็ นความเสี่ยงทั่วไปทางธุรกิจโดยไม่ได้เปิ ดเผย
ความเสี่ยงที่กระทบกับบริษัทเป็ นการเฉพาะ สานักงานจึงขอเรียนว่าการเปิ ดเผยความเสี่ยง
มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ผลู้ งทุนได้รบั ทราบถึงความเสี่ยงของกิจการเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์
การลงทุนในกิจการซึ่งเป็ นข้อมูลที่สาคัญมากเนื่องจากเป็ นปัจจัยที่จะมีผลกระทบต่อธุรกิจ ทัง้ นี ้
ผูล้ งทุนแต่ละรายมีความสามารถในการรับความเสี่ยงที่ไม่เท่ากัน ดังนัน้ การเปิ ดเผยข้อมูลจะต้อง
ถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน โดยข้อมูลปัจจัยความเสี่ยงควรอธิบายอย่างน้อยเกี่ยวกับลักษณะของ
ความเสี่ยง มูลค่าและปริมาณของรายการที่จะทาให้เกิดความเสี่ยง ผลกระทบต่อบริษัท ทัง้ นี ้
หากบริษัทมีวิธีการบริหารความเสี่ยงของกิจการก็สามารถอธิบายได้
กรณีต่อไปนีเ้ ป็ นตัวอย่างการเปิ ดเผยข้อมูลความเสี่ยงที่เพียงพอ
(1) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจ
ตัวอย่าง กรณีการพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่รายเดียวตัง้ แต่รอ้ ยละ 30 ของ
ยอดขายรวม

-2บริษัทมีลกู ค้ารายใหญ่รายหนึ่งซึ่งมียอดสั่งซือ้ สินค้าจากบริษัทประมาณ
ร้อยละ 30 ของรายได้รวม ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทมีความสัมพันธ์อนั ดีกบั บริษัทดังกล่าว อย่างไรก็ดี บริษัท
มีค่แู ข่งหลายราย ดังนัน้ หากบริษัทสูญเสียลูกค้ารายดังกล่าวไปเนื่องจากไปซือ้ สินค้ากับบริษัทคู่แข่ง
โดยหากบริษัทไม่สามารถหาลูกค้ารายอื่นมาทดแทนได้ก็จะมีผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทในจานวน
เดียวกัน
ตัวอย่าง กรณีวตั ถุดิบสาคัญมูลค่าตัง้ แต่รอ้ ยละ 30 ของต้นทุนรวมมีราคา
ผันแปรมาก
บริษัทดาเนินธุรกิจรับจ้างขนส่งสินค้าซึ่งต้องใช้นา้ มันเชือ้ เพลิงเป็ นต้นทุน
หลัก (คิดเป็ นร้อยละ_____ ของต้นทุนรวม) ทัง้ นี ้ ราคานา้ มันในปี ท่ผี ่านมาได้ปรับสูงขึน้ ประมาณ
ร้อยละ _____ ซึ่งทาให้บริษัทได้รบั ผลกระทบจากการปรับราคาของนา้ มันดังกล่าวเป็ นอย่างมาก
เนื่องจากค่าจ้างขนส่งสินค้าที่บริษัททาสัญญากับลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็ นค่าจ้างคงที่ตามระยะทาง
หรือจานวนการขนส่งสินค้า อย่างไรก็ดี บริษัทได้เริ่มเปลี่ยนแปลงสัญญาว่าจ้างโดยการให้ผวู้ ่าจ้าง
จ่ายค่านา้ มันตามจริงซึ่งบริษัทคาดว่าจะทยอยเปลี่ยนแปลงสัญญาให้เสร็จทัง้ หมดได้ภายในปี ______
ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงจากการผันผวนของราคานา้ มันลง
(2) ความเสี่ยงด้านการเงิน
ตัวอย่าง กรณีการมีเงินกูย้ ืมจานวนมาก
ณ สิน้ ปี _____ บริษัทมีเงินกูย้ ืมระยะยาวจานวน_____ จากสถาบันการเงิน
เพื่อลงทุนในโครงการ_____โดยจะต้องชาระคืนเงินต้นและดอกเบีย้ ตัง้ แต่ปี____ ถึงปี ____โดยบริษัท
มีขอ้ ตกลงกับสถาบันการเงินเจ้าหนีว้ ่าจะต้องดารง D/E ไว้ไม่ให้เกิน 2.5 เท่า ตลอดอายุสญ
ั ญากูเ้ งิน
โดยปัจจุบนั บริษัทมี D/E เท่ากับ 2.3 เท่า บริษัทจึงมีความเสี่ยงหากบริษัทไม่สามารถดารงค่า D/E
ไว้ได้ก็จะทาให้ผิดสัญญากูย้ ืมเงินซึ่งหากเจ้าหนีห้ ยุดการให้กยู้ ืม หรือมีการปรับเงื่อนไขเงินให้กยู้ ืม
ก็อาจมีผลกระทบต่อสภาพคล่องและฐานะการดาเนินงานของบริษัทได้
(3) ความเสี่ยงด้านกฎหมาย
ตัวอย่าง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงกฎหมายการค้าเสรี
ปัจจุบนั ผลิตภัณฑ์ A ของบริษัทซึ่งคิดเป็ นรายได้รอ้ ยละ 30 ของบริษัทได้รบั
ความคุม้ ครองจากกาแพงภาษี โดยผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวมีอตั ราภาษีนาเข้าร้อยละ 20 ซึ่งขณะนีร้ ฐั บาล
กาลังเจรจา FTA กับประเทศคู่แข่งที่ผลิตสินค้าดังกล่าว ซึ่งมีเงื่อนไขว่าประเทศไทยจะต้องยกเลิก
กาแพงภาษีสาหรับสินค้านีใ้ นปี ____ หากการเจรจาเป็ นไปตามเงื่อนไขดังกล่าวบริษัทจะมีค่แู ข่ง
เพิ่มขึน้ และอาจทาให้รายได้รวมและอัตรากาไรของบริษัทลดลง

-32. โครงสร้างการถือหุน้ และการจัดการ
(1) ในการเปิ ดเผยรายชื่อกลุ่มผูถ้ ือหุน้ ที่ถือหุน้ สูงสุด 10 รายแรกนัน้ ตาม
ข้อกาหนด บริษัทจะต้องตรวจสอบความสัมพันธ์ของผูถ้ ือหุน้ ว่าอยู่ภายใต้ผมู้ ีอานาจควบคุมเดียวกัน
หรือไม่ เพื่อนามาเปิ ดเผยรวมกันในลักษณะของกลุม่ ผูถ้ ือหุน้ ตามลาดับดังกล่าวด้วย นอกจากนี ้ บริษัท
จะต้องเปิ ดเผยกลุม่ ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ท่ีโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกาหนดนโยบายการจัดการ
โดยเฉพาะผูถ้ ือหุน้ ที่มีการจัดส่งตัวแทนเข้าร่วมในการบริหารจัดการ ทัง้ นี ้ หากผูถ้ ือหุน้ ดังกล่าวมีช่ือ
เป็ นบริษัทนิติบุคคล หรือ nominee account บริษัทจะต้องตรวจสอบ ultimate shareholder ที่แท้จริง
ของบุคคลดังกล่าวและเปิ ดเผยชื่อบุคคลหรือกลุม่ บุคคลหลักที่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่แท้จริงด้วย เว้นแต่จะมี
เหตุอนั สมควรที่ทาให้ไม่อาจทราบผูถ้ ือหุน้ ที่แท้จริงได้
(2) ในการระบุขอบเขตอานาจหน้าที่ของกรรมการแต่ละชุด โดยเฉพาะ
คณะกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารควรระบุให้ชดั เจนถึงอานาจอนุมตั ิ เช่น ลักษณะ
รายการที่ได้รบั มอบอานาจ และวงเงินที่สามารถอนุมตั ิของแต่ละรายการด้วย
(3) ในการสรุปความเห็นคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของ
บริษัท ให้อธิบายว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทและระบบควบคุมดูแลการบริหารงานของบริษัท
ย่อยมีความเหมาะสมเพียงพอแล้วหรือไม่ อย่างไร นอกจากนี ้ หากผูส้ อบบัญชีและคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีขอ้ สังเกตเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน ให้ระบุและอธิบายด้วยว่าบริษัทได้ดาเนินการ
แก้ไขแล้วหรือไม่ อย่างไร
3. รายการระหว่างกัน
การเปิ ดเผยรายการระหว่างกันมีเจตนารมณ์เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการทา
รายการระหว่างบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และเพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าการทา
รายการเหล่านีเ้ ป็ นธรรม มีความสมเหตุสมผล และเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือหุน้ ดังนัน้ ในการเปิ ดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับการทารายการระหว่างกันอย่างน้อยควรจะครอบคลุมในประเด็น ดังนี ้
(1) ชื่อและความสัมพันธ์ของบุคคลที่มีความขัดแย้ง
(2) ลักษณะและปริมาณรายการระหว่างปี (รวมทัง้ รายการคงค้าง) เช่น มูลค่า
การซือ้ /ขายสินค้าและบริการ การกูย้ ืมเงิน/ให้กยู้ ืมเงิน การคา้ ประกัน การเช่าอาคาร การเช่า
เครื่องจักร รวมทัง้ ให้อธิบายถึงความต่อเนื่องของรายการด้วยว่ารายการดังกล่าวเป็ นรายการที่กระทา
อย่างต่อเนื่องหรือกระทาตามความจาเป็ นเป็ นครัง้ คราว

-4(3) เหตุผลในการทารายการควรอธิบายว่าเหตุใดจึงต้องทารายการดังกล่าวกับ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และทาแล้วมีประโยชน์กบั ผูถ้ ือหุน้ อย่างไร และมีนโยบายการกาหนด
ราคาและเงื่อนไขการค้าระหว่างกันอย่างไร มีความเป็ นธรรมและสมเหตุสมผลอย่างไร
(4) มาตรการในการกากับดูแล คณะกรรมการตรวจสอบได้ตรวจสอบรายการ
แล้วหรือไม่ว่าเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างไร และมีความเห็นอย่างไร
ทัง้ นี ้ ที่ผ่านมาบริษัทจดทะเบียนบางบริษัทไม่เปิ ดเผยข้อมูลในส่วนนีโ้ ดยอ้างอิง
ให้ไปดูรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินเท่านัน้ ซึ่งข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
จะมีขอ้ มูลโดยสรุปที่ไม่มีรายละเอียดของรายการและไม่มีการอธิบายความจาเป็ นและความ
สมเหตุสมผลของรายการและมาตรการการอนุมตั ิรายการระหว่างกัน จึงทาให้การเปิ ดเผยข้อมูล
มีรายละเอียดไม่ครบถ้วน นอกจากนี ้ ในการเปิ ดเผยนโยบายการกาหนดราคานัน้ มักจะมีการเปิ ดเผย
ที่ไม่ชดั เจน เช่น เปิ ดเผยว่าราคาเป็ นไปตามธุรกิจปกติ หรือเป็ นราคาที่ตกลงร่วมกัน ซึ่งการเปิ ดเผย
ที่ถกู ต้องบริษัทจะต้องอธิบายว่าราคาดังกล่าวเป็ นราคาเดียวกับการทารายการกับบุคคลภายนอก
หรือเป็ นไปตามราคาตลาดหรือไม่ อย่างไร หากไม่ใช่ ควรอธิบายว่ามีหลักเกณฑ์การกาหนดราคา
ที่มีความเป็ นธรรมและสมเหตุสมผลอย่างไรด้วย
ตัวอย่าง การเปิ ดเผยข้อมูลการทารายการระหว่างกัน
ชื่อและ
ลักษณะรายการ
ความสัมพันธ์
บริษัท A (มี บริษัทจดทะเบียน ว่าจ้าง
นาย ก ซึ่งถือ ให้บริษัท A ขนส่งสินค้า
หุน้ ในบริษัท ให้
จดทะเบียน
15% และถือ
หุน้ ในบริษัท
A 51%)

มูลค่า
(บาท)
XXX

ความจาเป็ นและสมเหตุสมผล
บริษัทจดทะเบียนจ้างให้บริษัท A ขนส่งสินค้า โดย
บริษัท A คิดราคาค่าขนส่งเท่ากับลูกค้ารายอื่น ๆ
ทั่วไป นอกจากนี ้ บริษัทฯ ยังมีความสะดวกในการ
ใช้บริการได้รวดเร็วในกรณีท่ีตอ้ งการความเร่งด่วน
ซึ่งรายการดังกล่าวคณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเป็ นธรรมและ
สมเหตุสมผลแล้ว

-54. คาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
หัวข้อดังกล่าวเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ผบู้ ริหารทาความเข้าใจกับผูล้ งทุนเกี่ยวกับ
ผลการดาเนินงานในปี ท่ผี ่านมาของบริษัท ผูบ้ ริหารจึงควรใช้ช่องทางดังกล่าวในการอธิบายถึง
ผลประกอบการหรือเหตุการณ์สาคัญที่บริษัทได้ประสบในระหว่างปี ดังนัน้ ในการอธิบายหัวข้อ
ดังกล่าวบริษัทจึงควรเปิ ดเผยและวิเคราะห์ฐานะของบริษัทให้ชดั เจนถึงประเด็นต่อไปนี ้
(1) วิเคราะห์ผลการดาเนินงานของบริษัทโดยวิเคราะห์ถึงรายได้ ต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร กาไร (กาไรขัน้ ต้น กาไรจากการดาเนินงาน กาไรสุทธิ) อัตรา
ผลตอบแทนต่อผูถ้ ือหุน้ โดยต้องไม่เป็ นการอธิบายการเปลี่ยนแปลงของตัวเลขแต่เพียงอย่างเดียว
แต่ตอ้ งวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงตัวเลขที่สาคัญ และควรวิเคราะห์ในเชิงเปรียบเทียบ
ให้ชดั เจนด้วย เช่น หากบริษัทมีรายได้เพิ่มขึน้ มาก ก็ควรวิเคราะห์ดว้ ยว่าเกิดจากเหตุใด เช่น
เป็ นผลจากการเปลี่ยนแปลงในด้านราคาขายหรือปริมาณการขาย
(2) วิเคราะห์ฐานะการเงินของบริษัท โดยให้วิเคราะห์
สินทรัพย์
- วิเคราะห์สว่ นประกอบของสินทรัพย์ท่สี าคัญและสาเหตุการเปลี่ยนแปลง
- วิเคราะห์คณ
ุ ภาพของสินทรัพย์ เช่น การด้อยค่าของสินทรัพย์ การตัง้
สารองค่าเผื่อของการลดลงของเงินลงทุนกรณีบริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทที่มีปัญหาการดาเนินงาน
วิเคราะห์อายุลกู หนี ้ และการตัง้ สารองค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญรวมทัง้ ความคืบหน้าในการติดตามหนี ้
ในกรณีท่บี ริษัทมีลกู หนีค้ า้ งชาระเกินกาหนดเวลา
หนีส้ ินและแหล่งที่มาของเงินทุน
- ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน อาจวิเคราะห์ D/E ว่าอยู่ในระดับ
เหมาะสมหรือไม่ โดยเปรียบเทียบกับกิจการอื่นในอุตสาหกรรม และหากโครงสร้างเงินทุนมีการ
เปลี่ยนแปลงให้อธิบายสาเหตุและผลกระทบด้วย
- ส่วนของผูถ้ ือหุน้ อธิบายสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุน้ เช่น
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ เพิ่มขึน้ เนื่องจากการขายหุน้ เพิ่มทุน และผลกระทบต่ออัตรากาไรต่อหุน้ ในลักษณะ
fully diluted
- หนีส้ ิน ให้แสดงรายละเอียดการกูย้ ืมเงิน เช่น ลักษณะและประเภทของเงิน
กูย้ ืมมูลค่าการกูย้ ืม อัตราดอกเบีย้ ระยะเวลาครบกาหนด หลักประกัน เงื่อนไขที่มีผลต่ อการกูย้ ืม และ
ความสามารถในการชาระหนีข้ องบริษัท

-6สภาพคล่อง
- วิเคราะห์กระแสเงินสดจากกิจกรรมต่าง ๆ โดยวิเคราะห์รายการสาคัญที่มี
ผลต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสเงินสดจากกิจกรรมต่าง ๆ ทัง้ นี ้ หากกระแสเงินสดจากการ
ดาเนินงานติดลบหรือมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญ ให้วิเคราะห์ถึงสาเหตุโดยละเอียดด้วย
- วิเคราะห์อตั ราส่วนสภาพคล่องที่สาคัญ เช่น current ratio, quick ratio
ทัง้ นี ้ การเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวนอกจากจะจาเป็ นอย่างยิ่งต่อการตัดสินใจของ
ผูล้ งทุนแล้ว ยังเป็ นส่วนสาคัญในการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีแก่บริษัทท่านในทัศนคติของผูล้ งทุนและ
ตลาดทุนของประเทศโดยรวม สานักงานจึงใคร่ขอความร่วมมือจากบริษัทท่านในการเปิ ดเผยข้อมูล
ให้ถกู ต้อง ครบถ้วน ชัดเจน อย่างน้อยให้เป็ นไปตามแนวทางที่กล่าวข้างต้นต่อไปด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดาเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
นายชาลี จันทนยิ่งยง
(นายชาลี จันทนยิ่งยง)
ผูช้ ่วยเลขาธิการอาวุโส
เลขาธิการแทน

ฝ่ ายจดทะเบียนหลักทรัพย์
โทร. 0-2263-6111
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