สรุปการปรับปรุงหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน
และผลการดําเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย
ดวยสํานักงานไดออกประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 36/2561 เรื่อง
หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
ของบริษัทที่ออกหลักทรัพย (ฉบับที่ 12) ลงวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2561 (“ประกาศ ที่ ทจ. 36/2561”)
และมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เปนตนไป ซึ่งเปนการปรับปรุงแกไขประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 44/2556 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการรายงาน
การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย ลงวันที่
22 ตุลาคม พ.ศ. 2556 พรอมแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) แนบทายประกาศ
สํานักงานขอนําสงประกาศ ที่ ทจ. 36/2561 ซึ่งบริษัททานสามารถ download ประกาศ
ไดที่ http://capital.sec.or.th/webapp/nrs/data/7656s.pdf และแบบ 56-1 ที่แนบทายประกาศขางตน
ไดที่ http://capital.sec.or.th/webapp/nrs/data/7654s.pdf และขอสรุปสาระสําคัญการแกไขเพิ่มเติม ดังนี้
1. การแกไขการเปดเผยขอมูลใน “ขอ 9 การกํากับดูแลกิจการ” ของแบบ 56-1
เพื่อรองรับ “หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนป 2560” (Corporate Governance
Code : “CG Code”)1
(1) การอางอิงการปฏิบัติ
จากเดิมบริษัทจดทะเบียนเปดเผยการปฏิบัติโดยอางอิงหลักการกํากับดูแล
กิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนป 2555 (Corporate Governance Principles : “CG Principles”)
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เปนอางอิงการปฏิบัติตาม CG Code เนื่องจากไดนําแนวปฏิบัติ
ตาม CG Principles มารวมไวเปนสวนหนึ่งแลว โดยสวนที่นํามาจาก CG Principles ป 2555
ไดคงแนวปฏิบัติเดิมไวเกือบทั้งหมด
(2) เพิ่มเติมการอธิบายการนํา CG Code ไปปรับใช
เฉพาะใน “หัวขอ 9.7 วาดวยเรื่องการนําหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับ
บริษัทจดทะเบียนป 2560 ไปปรับใช” นั้น ใหอธิบายวา คณะกรรมการมีกระบวนการในการทบทวนการนํา
CG Code ไปปรับใชใหเหมาะสมกับบริบททางธุรกิจ อยางนอยปละ 1 ครั้งหรือไม โดยไมจําเปนตอง
เปดเผยผลการทบทวน และหากคณะกรรมการเห็นวา ยังไมไดนําหลักปฏิบัติขอใดไปปรับใชควรมี
แผนพัฒนาและติดตามดูแลใหมีการดําเนินการตอไป โดยอาจจัดลําดับการพัฒนาในเรื่องสําคัญกอนก็ได
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สามารถศึกษา CG Code ในรูปแบบ responsive web ไดจาก www.cgthailand.org ภายใตหัวขอ “hot topics : หลักการกํากับดูแล
กิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนป 2560” เพื่อใชเปนหลักปฏิบัตแิ ละนําไปปรับใชในการสรางคุณคาใหกิจการอยางยั่งยืน
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ทั้งนี้ สามารถสรุปการมีผลใชบังคับของการเปดเผยขอมูลในแบบ 56-1 เพื่อรองรับ
CG Code ไดดังนี้
บริษัท
1. บริษัทที่ออกหลักทรัพย ที่มีรอบระยะเวลา
บัญชีที่สิ้นสุด กอน วันที่ 31 ธันวาคม 2561

2. บริษัทที่ออกหลักทรัพย ที่มีรอบระยะเวลา
บัญชีที่สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

การเปดเผยเกี่ยวกับ CG
- แบบ 56-1 ประจําป 2561 ที่นําสงในป 2561 และ/หรือ
ป 2562 ตามแตงวดบัญชีของแตละบริษัท ใหเปดเผย
ตามแบบ 56-1 เดิม
- ในรอบปบัญชีถัดไป ใหเปดเผยตามแบบ 56-1 ใหม
แบบ 56-1 ประจําป 2561 ที่นําสงในป 2562 ใหเปดเผย
ตามแบบ 56-1 ใหม

(3) นอกจากนี้ บริษัทจดทะเบียนสามารถเปดเผยขอมูลการปฏิบัติในเรื่องอื่น
ตาม CG Code เพื่อรองรับการประเมินตาง ๆ เชน Corporate Governance Report (“CGR”)
ASEAN CG Scorecard และโครงการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมผูถือหุน
ทั้งนี้ รูปแบบการเปดเผยขอมูลการกํากับดูแลกิจการ จะไมมีผลตอการประเมิน CGR
เนื่องจากผูประเมินจะตองอานขอมูลที่เปดในแบบ 56-1 และเอกสารที่เผยแพรทั้งหมด เพื่อประเมิน
ความครบถวนของขอมูลที่เปดเผยตามเกณฑ CGR ไมวาขอมูลนั้นจะอยูในรูปแบบ 5 ขอ ตาม CG
Principles หรือ 8 ขอ ของ CG Code หรือในรูปแบบอื่นก็ตาม
2. การเปดเผยขอมูลคุณสมบัติของผูรับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (“CFO”)
และผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทําบัญชี (“สมุหบัญชี”) โดยกําหนดให
การเปดเผยขอมูลคุณสมบัติ CFO และสมุหบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในแบบ 56-1 ใหสอดคลองกับ
การเปดเผยขอมูลในแบบ 69-1 และหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 2 ดังนี้
บริษัท
เริ่มเปดเผยในแบบ 56-1 ประจําป
(1) บริษัทที่ยื่นคําขออนุญาต IPO ตั้งแต 1 ม.ค. 61 และ
แบบ 56-1 ประจําป 25613
เปนบริษัทจดทะเบียนภายในป 2561
(2) บริษัทที่ยื่นคําขออนุญาต IPO ที่ไมเขา (1) หรือ
แบบ 56-1 ประจําป 2562
เปนบริษัทที่จดทะเบียนอยูแลวกอนป 2561
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ขอบังคับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธกี ารเกี่ยวกับการเปดเผยสารสนเทศ และ
การปฏิบัติการใด ๆ ของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2560
3
บริษัทที่ปดรอบระยะเวลาบัญชีตามปปฏิทิน มีหนาที่สงแบบ 56-1 ประจําป 2561 ภายใน 3 เดือนนับแตวันที่ 31 ธันวาคม 2561
มีหนาที่สงแบบ 56-1 ประจําป 2561 ภายในเดือนมีนาคม 2562 (3 เดือนนับแตวันดังกลาว)
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3. ยกเลิกการสง hard copy ของรายงานตอสํานักงานตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2561
เปนตนไป สรุปไดดังนี้
วิธีสง
hard copy
อิเล็กทรอนิกส
ประเภทรายงาน
บริษัทที่มีหุนหรือใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ (“DW”)
เปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย
(1) งบการเงินรายไตรมาส
ยกเลิก สงตลาดหลักทรัพยฯ
(2) รายงานทางการเงินสําหรับรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก
ทางอิเล็กทรอนิกส
ของปบัญชี
ใหถือวาเปนการสง
(3) งบการเงินประจําป
สํานักงานแลว
(4) การวิเคราะหและคําอธิบายระหวางกาลของฝายจัดการ
(Interim Management Discussion and Analysis)
(5) แบบแสดงรายการขอมูลระหวางป
(6) แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1)
(7) รายงานประจําป (แบบ 56-2)
(8) บทสรุปประเภทรายงานของผูสอบบัญชี (แบบ 61-4) ยกเลิก
สง pdf file ตอสํานักงาน
ไดที่ e- mail
form61-4@sec.or.th
(ในกรณีที่ไมสามารถนําสง
ในรูปแบบ pdf file สามารถนําสง
ในรูปแบบ tif jpeg หรือ jpg ได)

ตั้งแตวันที่ 4 กุมภาพันธ 2562
เปนตนไป
สงตลาดหลักทรัพยฯ
ทางอิเล็กทรอนิกส
ใหถือวาเปนการสง
สํานักงานแลว
เฉพาะบริษัทที่มีหุนเปนหลักทรัพยจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
หนังสือรับรองงบการเงิน (แบบ 56-3)

ยกเลิก

แกไขเพิ่มเติมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 36/2561 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการรายงาน
การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษทั ที่ออกหลักทรัพย (ฉบับที่ 12) ลงวันที่
18 เมษายน พ.ศ. 2561 และมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เปนตนไป
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การนําสงบทสรุปประเภทรายงานของผูสอบบัญชี (แบบ 61-4) ในรูปแบบขอมูลอิเล็กทรอนิกส
1. ตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ 2562 ใหนําสงตอสํานักงานผานทาง e-mail
form61-4@sec.or.th โดยมีรูปแบบ ตามตัวอยางดังตอไปนี้
1.1 ชื่อไฟลขอมูลแบบ 61-4
ชื่อไฟลขอมูลแบบ 61-4 ขอใหระบุ ชื่อยอหลักทรัพย ชื่อบริษัท แบบ 61-4 และ งวดงบการเงิน
ตัวอยางเชน บริษัท XYZ จํากัด (มหาชน) ชื่อยอหลักทรัพย XYZ ใหระบุชื่อไฟลเปน
ชื่อยอหลักทรัพย ชื่อบริษัท
แบบ 61-4
งวดงบการเงิน
XYZ
บริษัท XYZ จํากัด (มหาชน)
แบบ 61-4
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561
1.2 e-mail ที่นําสงขอมูลแบบ 61-4 ตอสํานักงาน
e-mail ที่นําสงขอมูลแบบ 61-4 ตอสํานักงาน ขอใหระบุหัวขอ e-mail (subject) ตามชื่อไฟล
ขอมูลแบบ 61-4 และระบุรายละเอียดของขอมูลแบบ 61-4 ที่บริษัทนําสง ตามตัวอยางดังนี้
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2. ตั้งแตวันที่ 4 กุมภาพันธ 2562 เปนตนไป ใหนําสงตอตลาดหลักทรัพยฯ โดยถือวาเปนการสงสํานักงานแลว
2.1 ขั้นตอนการสรางรายงานโดยผูสรางขาวและรายงาน (Creator)

1. เลือก Tab “งบการเงิน”
2. เลือก Template “บทสรุปประเภทรายงานของผูสอบบัญชีจากการตรวจสอบหรือ
การสอบทานงบการเงิน (แบบ 61-4)”
3. กดปุม SELECT TEMPLATE(S)
เมื่อเลือก Template จะปรากฏหนาจอดังนี้

XYZ

1. กรอกขอมูลใน Template ใหครบถวน
2. กดปุม Browse เพื่อแนบ File (รูปแบบ PDF ขนาดไมเกิน 3 MB)
3. กดปุม Save และ Close เพื่อเตรียมสงขอมูลผานระบบตอไป
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เมื่อตองการสงขอมูลใหเลือก “รางขาวและรายงาน”

XYZ

1. เลือกรายงานที่ตองการสง
2. กดปุม สงใหผูอนุมัติ (Approver) เพื่อทําการอนุมัติรายงานหรือเอกสาร
2.2 ขั้นตอนการอนุมัติรายงานโดยผูอนุมัติ (Approver)

XYZ

1. เลือกรายงานที่ตองการสง
2. กดปุม “เผยแพร” เพื่อทําการอนุมัติรายงานหรือเอกสาร
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สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
1.การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี
การเปดเผยขอมูลคุณสมบัติของ CFO และสมุหบัญชี
และการสงรายงานตามมาตรา 56

2. การสงบทสรุปประเภทรายงานของผูสอบบัญชี
(แบบ 61-4)

ฝายพัฒนาบริษัท
โทรศัพท 0-2033-9620
e-mail corgov@sec.or.th
หรือเจาหนาที่ผูรับผิดชอบดูแลบริษัททาน
ฝายสงเสริมบรรษัทภิบาล
โทรศัพท 0-2033-4680
e-mail cg@sec.or.th
ฝายกํากับรายงานทางการเงิน
โทรศัพท 0-2263-6218
e-mail form61-4@sec.or.th

