สรุ ปการปรับปรุ งหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน
และผลการดาเนินงานของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์
ด้วยสานักงานได้ออกประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 36/2561 เรื่ อง
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนิ นงาน
ของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 12) ลงวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2561 (“ประกาศ ที่ ทจ. 36/2561”)
และมีผลใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2561 เป็ นต้นไป ซึ่ งเป็ นการปรับปรุ งแก้ไขประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 44/2556 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงาน
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ ลงวันที่
22 ตุลาคม พ.ศ. 2556 พร้อมแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) แนบท้ายประกาศ
สานักงานขอนาส่ งประกาศ ที่ ทจ. 36/2561 ซึ่งบริ ษทั ท่านสามารถ download ประกาศ
ได้ที่ http://capital.sec.or.th/webapp/nrs/data/7656s.pdf และแบบ 56-1 ที่แนบท้ายประกาศข้างต้น
ได้ที่ http://capital.sec.or.th/webapp/nrs/data/7654s.pdf และขอสรุ ปสาระสาคัญการแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้
1. การแก้ไขการเปิ ดเผยข้อมูลใน “ข้อ 9 การกากับดูแลกิจการ” ของแบบ 56-1
เพื่อรองรับ “หลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริ ษทั จดทะเบียนปี 2560” (Corporate Governance
Code : “CG Code”)1
(1) การอ้างอิงการปฏิบตั ิ
จากเดิมบริ ษทั จดทะเบียนเปิ ดเผยการปฏิบตั ิโดยอ้างอิงหลักการกากับดูแล
กิจการที่ดีสาหรับบริ ษทั จดทะเบียนปี 2555 (Corporate Governance Principles : “CG Principles”)
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็ นอ้างอิงการปฏิบตั ิตาม CG Code เนื่องจากได้นาแนวปฏิบตั ิ
ตาม CG Principles มารวมไว้เป็ นส่ วนหนึ่งแล้ว โดยส่ วนที่นามาจาก CG Principles ปี 2555
ได้คงแนวปฏิบตั ิเดิมไว้เกือบทั้งหมด
(2) เพิม่ เติมการอธิ บายการนา CG Code ไปปรับใช้
เฉพาะใน “หัวข้อ 9.7 ว่าด้วยเรื่ องการนาหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับ
บริ ษทั จดทะเบียนปี 2560 ไปปรับใช้” นั้น ให้อธิบายว่า คณะกรรมการมีกระบวนการในการทบทวนการนา
CG Code ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริ บททางธุ รกิจ อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้งหรื อไม่ โดยไม่จาเป็ นต้อง
เปิ ดเผยผลการทบทวน และหากคณะกรรมการเห็นว่า ยังไม่ได้นาหลักปฏิบตั ิขอ้ ใดไปปรับใช้ควรมี
แผนพัฒนาและติดตามดูแลให้มีการดาเนินการต่อไป โดยอาจจัดลาดับการพัฒนาในเรื่ องสาคัญก่อนก็ได้
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สามารถศึกษา CG Code ในรู ปแบบ responsive web ได้จาก www.cgthailand.org ภายใต้หวั ข้อ “hot topics : หลักการกากับดูแล
กิจการที่ดีสาหรับบริ ษทั จดทะเบียนปี 2560” เพือ่ ใช้เป็ นหลักปฏิบตั ิและนาไปปรับใช้ในการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยัง่ ยืน
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ทั้งนี้ สามารถสรุ ปการมีผลใช้บงั คับของการเปิ ดเผยข้อมูลในแบบ 56-1 เพื่อรองรับ
CG Code ได้ดงั นี้
บริษัท

การเปิ ดเผยเกีย่ วกับ CG

1. บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ ที่มีรอบระยะเวลา - แบบ 56-1 ประจาปี 2561 ที่นาส่ งในปี 2561 และ/หรื อ
บัญชีที่สิ้นสุ ด ก่อน วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ปี 2562 ตามแต่งวดบัญชีของแต่ละบริ ษทั ให้ เปิ ดเผย
ตามแบบ 56-1 เดิม
- ในรอบปี บัญชีถัดไป ให้ เปิ ดเผยตามแบบ 56-1 ใหม่
2. บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ ที่มีรอบระยะเวลา แบบ 56-1 ประจาปี 2561 ที่นาส่ งในปี 2562 ให้ เปิ ดเผย
บัญชีที่สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ตามแบบ 56-1 ใหม่
(3) นอกจากนี้ บริ ษทั จดทะเบียนสามารถเปิ ดเผยข้อมูลการปฏิบตั ิในเรื่ องอื่น
ตาม CG Code เพื่อรองรับการประเมินต่าง ๆ เช่น Corporate Governance Report (“CGR”)
ASEAN CG Scorecard และโครงการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมผูถ้ ือหุน้
ทั้งนี้ รู ปแบบการเปิ ดเผยข้อมูลการกากับดูแลกิจการ จะไม่มีผลต่อการประเมิน CGR
เนื่องจากผูป้ ระเมินจะต้องอ่านข้อมูลที่เปิ ดในแบบ 56-1 และเอกสารที่เผยแพร่ ท้ งั หมด เพื่อประเมิน
ความครบถ้วนของข้อมูลที่เปิ ดเผยตามเกณฑ์ CGR ไม่วา่ ข้อมูลนั้นจะอยูใ่ นรู ปแบบ 5 ข้อ ตาม CG
Principles หรื อ 8 ข้อ ของ CG Code หรื อในรู ปแบบอื่นก็ตาม
2. การเปิ ดเผยข้อมูลคุณสมบัติของผูร้ ับผิดชอบสู งสุ ดในสายงานบัญชีและการเงิน (“CFO”)
และผูท้ ี่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาบัญชี (“สมุห์บญั ชี”) โดยกาหนดให้
การเปิ ดเผยข้อมูลคุณสมบัติ CFO และสมุห์บญั ชีของบริ ษทั จดทะเบียนในแบบ 56-1 ให้สอดคล้องกับ
การเปิ ดเผยข้อมูลในแบบ 69-1 และหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2 ดังนี้
บริษัท
เริ่มเปิ ดเผยในแบบ 56-1 ประจาปี
(1) บริ ษทั ที่ยนื่ คาขออนุญาต IPO ตั้งแต่ 1 ม.ค. 61 และ
แบบ 56-1 ประจาปี 25613
เป็ นบริ ษทั จดทะเบียนภายในปี 2561
(2) บริ ษทั ที่ยนื่ คาขออนุญาต IPO ที่ไม่เข้า (1) หรื อ
แบบ 56-1 ประจาปี 2562
เป็ นบริ ษทั ที่จดทะเบียนอยูแ่ ล้วก่อนปี 2561
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ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิ ดเผยสารสนเทศ และ
การปฏิบตั ิการใด ๆ ของบริ ษทั จดทะเบียน พ.ศ. 2560
3
บริ ษทั ที่ปิดรอบระยะเวลาบัญชีตามปี ปฏิทิน มีหน้าที่ส่งแบบ 56-1 ประจาปี 2561 ภายใน 3 เดือนนับแต่วนั ที่ 31 ธันวาคม 2561
มีหน้าที่ส่งแบบ 56-1 ประจาปี 2561 ภายในเดือนมีนาคม 2562 (3 เดือนนับแต่วนั ดังกล่าว)
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3. ยกเลิกการส่ ง hard copy ของรายงานต่อสานักงานตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2561
เป็ นต้นไป สรุ ปได้ดงั นี้
วิธีส่ง
hard copy
อิเล็กทรอนิกส์
ประเภทรายงาน
บริ ษทั ที่มีหุน้ หรื อใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ (“DW”)
เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
(1) งบการเงินรายไตรมาส
(2) รายงานทางการเงินสาหรับรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก
ของปี บัญชี
(3) งบการเงินประจาปี
(4) การวิเคราะห์และคาอธิ บายระหว่างกาลของฝ่ ายจัดการ
(Interim Management Discussion and Analysis)
(5) แบบแสดงรายการข้อมูลระหว่างปี
(6) แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
(7) รายงานประจาปี (แบบ 56-2)
(8) บทสรุ ปประเภทรายงานของผูส้ อบบัญชี (แบบ 61-4)

ยกเลิก

ส่ งตลาดหลักทรัพย์ฯ
ทางอิเล็กทรอนิกส์
ให้ถือว่าเป็ นการส่ ง
สานักงานแล้ว

ยกเลิก

ส่ ง pdf file ต่อสานักงาน
ได้ที่ e- mail
form61-4@sec.or.th
(ในกรณี ที่ไม่สามารถนาส่ ง
ในรู ปแบบ pdf file สามารถนาส่ ง
ในรู ปแบบ tif jpeg หรื อ jpg ได้)

เฉพาะบริ ษทั ที่มีหุน้ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หนังสื อรับรองงบการเงิน (แบบ 56-3)

ยกเลิก

แก้ไขเพิ่มเติมตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 36/2561 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงาน
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 12) ลงวันที่
18 เมษายน พ.ศ. 2561 และมีผลใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2561 เป็ นต้นไป
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การนาส่ งบทสรุ ปประเภทรายงานของผูส้ อบบัญชี (แบบ 61-4) ต่อสานักงาน
ขอให้บริ ษทั นาส่ งข้อมูลแบบ 61-4 ผ่านทาง e-mail form61-4@sec.or.th โดยมีรูปแบบ
ตามตัวอย่างดังต่อไปนี้
1. ชื่อไฟล์ขอ้ มูลแบบ 61-4
ชื่อไฟล์ขอ้ มูลแบบ 61-4 ขอให้ระบุ ชื่อย่อหลักทรัพย์ ชื่อบริ ษทั แบบ 61-4 และ
งวดงบการเงิน ตัวอย่างเช่น บริ ษทั XYZ จากัด (มหาชน) ชื่อย่อหลักทรัพย์ XYZ ให้ระบุชื่อไฟล์เป็ น
ชื่อย่อหลักทรัพย์
ชื่อบริ ษทั
แบบ 61-4
งวดงบการเงิน
XYZ
บริ ษทั XYZ จากัด (มหาชน)
แบบ 61-4 สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2561
2. e-mail ที่นาส่ งข้อมูลแบบ 61-4 ต่อสานักงาน
e-mail ที่นาส่ งข้อมูลแบบ 61-4 ต่อสานักงาน ขอให้ระบุหวั ข้อ e-mail (subject)
ตามชื่อไฟล์ขอ้ มูลแบบ 61-4 และระบุรายละเอียดของข้อมูลแบบ 61-4 ที่บริ ษทั นาส่ ง ตามตัวอย่างดังนี้
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สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
1.การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการที่ดี
การเปิ ดเผยข้อมูลคุณสมบัติของ CFO และสมุห์บญั ชี
และการส่ งรายงานตามมาตรา 56

2. การส่ งบทสรุ ปประเภทรายงานของผูส้ อบบัญชี
(แบบ 61-4)

ฝ่ ายพัฒนาบริ ษทั
โทรศัพท์ 0-2033-9620
e-mail corgov@sec.or.th
หรื อเจ้าหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบดูแลบริ ษทั ท่าน
ฝ่ ายส่ งเสริ มบรรษัทภิบาล
โทรศัพท์ 0-2033-4680
e-mail cg@sec.or.th
ฝ่ ายกากับบัญชีตลาดทุน
โทรศัพท์ 0-2263-6218
e-mail form61-4@sec.or.th

