
เผยแพร่เมื่อวันท่ี 24 ตุลาคม 2561

ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์
เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900 

โทรศัพท์ 0-2033-9999  โทรสาร 0-2263-6099

ส านักงานได้จัดท าเอกสารฉบับนี้ข้ึนเพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง
ท่านสามารถ download เอกสารเผยแพร่ฉบับน้ีได้จาก www.sec.or.th

ท่านสามารถส่งความเห็นหรือข้อเสนอแนะให้ส านักงานได้ 
ตามที่ติดต่อด้านล่าง หรือ e-mail:  corgov@sec.or.th

วันสุดท้ายของการแสดงความคิดเห็น วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561

ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเจา้หน้าที่ของ ก.ล.ต. ดังนี้ 

1. นางจันทนิภา ผกายมาศกุล โทรศัพท์ 0-2033-9608

2. นางสาวสุกัญญา  แซ่จิว โทรศัพท์ 0-2033-9620

ก.ล.ต. ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ มา ณ โอกาสนี้

เอกสารรับฟังความคิดเห็น
เลขที่ อพษ. 43/2561

เรื่อง หลักการปรับปรุงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ 

http://www.sec.or.th/
mailto:corgov@sec.or.th


1.  แนวคิดหลัก / ที่มา

ด้วยส ำนักงำนมีแนวคิดในกำรด ำเนินกำรเพื่อลดกฎเกณฑท่ี์ไม่จ ำเป็น ลดภำระของภำคเอกชน และ

ปรับปรุงวิธีกำรจัดส่งเอกสำรให้ทันสมัยยิ่งขึ้น โดยทยอยด ำเนินกำรต่อเนือ่งมำเป็นล ำดับ  ได้แก่ กำรก ำหนดให้

บริษัทจดทะเบียนส่งงบกำรเงินและรำยงำนเกี่ยวกับฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

ผ่ำนระบบของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่ต้องส่ง hard copy ต่อส ำนักงำนตั้งแต่วันที่ 

1 พฤษภำคม 2561 และปรับวิธีกำรรำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์ของกรรมกำร ผู้บริหำร และ

ผู้สอบบัญชี ให้เป็นกำรรำยงำนผ่ำนระบบ on-line แทนกำรส่ง hard copy ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหำคม 

2561 เป็นต้นไป

ในคร้ังนี้ ส ำนักงำนมีแนวคิดในกำรลดจ ำนวนแบบรำยงำนด้วยกำรรวมแบบแสดงรำยกำร

ข้อมูลประจ ำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจ ำปี (แบบ 56-2) ให้เหลือเพียงแบบเดียว เพ่ือลดภำระ

ของบริษัทจดทะเบียน และรองรับกำรจัดส่งข้อมูลในรูปแบบ machine readable data  ในขณะท่ี

ผู้ลงทุนและผู้ใช้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนยังได้รับข้อมูลเพียงพอต่อกำรตัดสินใจลงทุน  นอกจำกนี้ 

ส ำนักงำนยังมีแนวคิดในกำรลดภำระของบริษัทจดทะเบียนท่ีประสบปัญหำฐำนะกำรเงินในกำรจัดท ำ

และส่งรำยงำนเกี่ยวกับฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท  ซึ่งแนวคิดดงักล่ำวจะน ำไป

ปรับปรุงแก้ไขประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน ท่ี ทจ. 44/2556 เร่ือง หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และ

วิธีกำรรำยงำนกำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทท่ีออกหลักทรัพย์ 

ลงวันท่ี 22 ตุลำคม พ.ศ. 2556 (“ประกำศ ท่ี ทจ. 44/2556”) โดยมีรำยละเอียดตำมเอกสำรรับฟัง                  

ควำมคิดเห็นฉบับนี้
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2. หลักเกณฑ์ปัจจุบันและหลักการที่เสนอปรับปรุง

2.1  การรวมแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (“แบบ 56-1”) และรายงานประจ าปี
(“แบบ 56-2”) เป็นแบบรายงานเดียว 

หลักเกณฑ์ปัจจุบัน

1. บริษัทท่ีออกหุ้นเสนอขำยต่อประชำชน มีหน้ำท่ีส่งแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 

(“แบบ 56-1”) ภำยใน 3 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลำบัญชี และรำยงำนประจ ำปี 

(“แบบ 56-2”) ไม่ช้ำกว่ำวันท่ีส่งให้ผู้ถือหุ้นแต่ไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลำบัญชี

โดยท้ัง 2 แบบมีวัตถุประสงค์และมีสำระส ำคัญไม่แตกต่ำงกัน กล่ำวคือ เป็นแบบรำยงำนท่ี

แสดงผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในรอบปีท่ีผ่ำนมำ เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นและสำธำรณชนท่ัวไปทรำบ

ภำยหลังจำกกำรส่งงบกำรเงินประจ ำปี ซึ่งแบบ 56-1 และแบบ 56-2 มีข้อมูลที่แตกต่ำงกัน

แต่เพียงบำงหัวข้อ และสำมำรถเปิดเผยข้อมูลอื่น ๆ เพ่ิมเติมได้นอกเหนือจำกที่ก ำหนดไว้ในแบบ 

เช่น สำรจำกประธำนบริษัท กำรแสดงข้อมูลทำงกำรเงินในรูป graphic เป็นต้น   
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2. หลักเกณฑ์ปัจจุบันและหลักการที่เสนอปรับปรุง

2.1  การรวมแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (“แบบ 56-1”) และรายงานประจ าปี
(“แบบ 56-2”) เป็นแบบรายงานเดียว 

แบบ 56-1 แบบ 56-2

ส่วนที่ 1  การประกอบธุรกิจ
1. นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ ✓

2. ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ ✓

3. ปัจจัยควำมเสี่ยง ✓

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจ --

5.  ข้อพิพำททำงกฎหมำย --

6.  ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส ำคัญอ่ืน ✓

ส่วนที่ 2  การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ
7.  ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น ✓

(มีเฉพำะหุ้นไม่มีหลักทรัพย์อืน่)

8.  โครงสร้ำงกำรจัดกำร   ✓

9.  กำรก ำกับดูแลกิจกำร ✓

10.  ควำมรับผิดชอบต่อสังคม ✓

11.  กำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรจัดกำร
ควำมเสี่ยง 

✓

12.  รำยกำรระหว่ำงกัน ✓

หลักเกณฑ์ปัจจุบัน

2. เปรียบเทียบกำรเปิดเผยขอ้มลูของแบบ 56-1 และแบบ 56-2 ได้ดังน้ี
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2. หลักเกณฑ์ปัจจุบันและหลักการที่เสนอปรับปรุง

แบบ 56-1 แบบ 56-2

ส่วนที่ 3  ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
13.  ข้อมูลทำงกำรเงินที่ส ำคัญ ✓

14.  MD&A  ✓

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล --
เอกสารแนบ
เอกสำรแนบ 1 รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผู้บริหำร 
ผู้มีอ ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษัท
เอกสำรแนบ 2 รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำรของ
บริษัทย่อย
เอกสำรแนบ 3 รำยละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ำงำน
ตรวจสอบภำยใน และหัวหน้ำงำนก ำกับดูแล
กำรปฏิบัติงำนของบริษัท (compliance) 
เอกสำรแนบ 4 รำยละเอียดเกี่ยวกับรำยกำรประเมิน
รำคำทรัพย์สิน

--

-- ระบุข้อควำมให้ผู้ลงทุนศึกษำแบบ 56-1 เพ่ิมเติม1

1 ให้มีข้อควำมที่ระบุว่ำ “ผู้ลงทุนสำมำรถศึกษำข้อมูลของบริษัทท่ีออกหลักทรพัย์เพิ่มเติมไดจ้ำกแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 
(แบบ 56-1) ของบริษัทท่ีแสดงไว้ใน www.sec.or.th หรือเว็บไซต์ของบริษัท (ถ้ำมี)”
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2. หลักเกณฑ์ปัจจุบันและหลักการที่เสนอปรับปรุง

หลักการที่เสนอ

1. ก ำหนดให้รวมแบบ 56-1 และแบบ 56-2 ท้ัง 2 แบบ เหลือเพียงแบบเดียว โดยมีหัวข้อ

ท่ีต้องเปิดเผยเท่ำกับแบบ 56-1 ปัจจุบัน ให้บริษัทส่งต่อส ำนักงำนไม่ช้ำกว่ำวันท่ีส่งให้ผู้ถือหุ้นแต่

ไม่เกิน 4 เดือนนับแต่สิ้นรอบระยะเวลำบัญชี และสำมำรถส่งในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้ 

(ซึ่งเป็นก ำหนดเวลำเดิมในกำรส่งแบบ 56-2)

2. ส ำนักงำนมีแนวคิดในกำรปรับปรุงให้ท ำข้อมูลในแบบ 56-1 บำงหัวข้อ เพ่ือรองรับให้

คอมพิวเตอร์สำมำรถอ่ำนประมวลผลได้ทันที (machine readable data) ซึ่งจะเป็นประโยชน์

ในกำรน ำข้อมูลดังกล่ำวไปใช้ในกำรวิเครำะห์ เช่น ลักษณะธุรกิจและโครงสร้ำงรำยได้ ข้อมูล

ทำงกำรเงินท่ีส ำคัญและค ำอธิบำยกำรเปลี่ยนแปลงข้อมูลทำงกำรเงินท่ีส ำคัญ ผู้ถือหุ้นและ

สัดส่วนกำรถือหุ้น รำยชื่อกรรมกำรและผู้บริหำร ค่ำตอบแทนกรรมกำร เป็นต้น ซึ่งส ำนักงำน

จะต้องจัดให้มีระบบรองรับกำรจัดท ำข้อมูลในรูปแบบดังกล่ำวในอนำคต  ซึ่งกำรจัดท ำข้อมูล

รูปแบบ machine readable จะต้องมีกำรก ำหนด template หรือรูปแบบกำรจัดท ำข้อมูล

ท่ีเป็น excel file หรือ worksheet ท่ีเป็นมำตรฐำนกลำง เพ่ือให้บริษัทกรอกข้อมูลลักษณะ

เดียวกัน    

3.  ในกำรจัดท ำแบบ 56-1 บริษัทสำมำรถใช้ตำรำง รูปภำพ หรือกรำฟฟิค เพื่อประโยชน์

ในกำรส่ือสำรประชำสัมพันธ์ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้ลงทุนเข้ำใจข้อมูลของบริษัทได้ แต่ต้องจัดท ำข้อมูล

รูปแบบ machine readable ในหัวข้อที่ก ำหนด
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2. หลักเกณฑ์ปัจจุบันและหลักการที่เสนอปรับปรุง

ผลกระทบของการปรับปรุงหลกัเกณฑ์ 

เนื่องจำกบริษัทยังคงต้องเปิดเผยงบกำรเงินประจ ำปีตำมก ำหนดเวลำเดิม คือ ภำยใน          

2 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลำบัญชี รวมท้ังต้องเปิดเผยข้อมูล MD&A หำกรำยได้หรือ

ก ำไรสุทธิเปลี่ยนแปลงเกินกว่ำ 20% เทียบกับงวดก่อน ส ำนักงำนจึงเห็นว่ำ กำรรวมแบบ 56-1 

และแบบ 56-2 ให้เหลือเพียงแบบเดียว และให้ส่งตำมก ำหนดเวลำเดิมของแบบ 56-2 ซึ่งช้ำกว่ำ

ก ำหนดส่งแบบ 56-1 เดิมไม่เกิน 1 เดือน จึงไม่น่ำจะกระทบต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนท่ัวไป และ 

stakeholders อื่น เช่น นักวิเครำะห์หลักทรัพย์ ซึ่งยังคงได้รับข้อมูลส ำคัญได้แก่ งบกำรเงิน

ประจ ำปี และ MD&A ตำมก ำหนดเวลำเดิม  ดังแสดงไดต้ำมตำรำงนี้

ประเภทรำยงำน ก ำหนดส่ง หลักกำรที่เสนอ
งบกำรเงินประจ ำปี 

งบกำรเงินรำยไตรมำส

ภำยใน 2 เดือนนับแต่สิ้นรอบระยะเวลำบัญชี
หรือภำยใน 3 เดือนหำกส่งงบไตรมำสที่ 4 
ภำยใน 45 วันนับแต่วันสุดท้ำยของแต่ละ
ไตรมำส

คงเดิม

MD&A เฉพำะกรณีรำยได้หรอืก ำไรสุทธิ
เปลี่ยนแปลง > 20% เทียบกับ 
งวดเดียวกันของปีก่อน

พร้อมกับกำรส่งงบกำรเงิน คงเดิม

แบบ 56-1 ภำยใน 3 เดือนนับแต่สิ้นรอบระยะเวลำบัญชี รวมเป็นแบบเดียว คือ  
“แบบแสดงรำยกำรขอ้มูล
ประจ ำปี /  รำยงำนประจ ำปี  
(แบบ 56-1) ส่งไม่ช้ำกว่ำวันท่ี  
ส่งให้ผู้ถือหุ้น แต่ไม่เกิน 4 เดือน
นับแต่สิ้นรอบระยะเวลำบัญชี

แบบ 56-2 ไม่ช้ำกว่ำวันท่ีส่งให้ผู้ถือหุ้นแต่ไม่เกิน 
4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลำบัญชี
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2. หลักเกณฑ์ปัจจุบันและหลักการที่เสนอปรับปรุง

2.2 การลดภาระของบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในกระบวนการตามกฎหมายลม้ละลาย

หลักเกณฑ์ปัจจุบัน

โดยหลักกำรบริษัทจดทะเบียนท่ีหุ้นถูก SP (Suspension) เนื่องจำกประสบปัญหำทำง

กำรเงินจนเข้ำสู่กระบวนกำรฟื้นฟูกิจกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยล้มละลำย หรือถูกศำลมีค ำส่ัง

พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขำดตำมกฎหมำยว่ำด้วยล้มละลำยนั้น ควำมจ ำเป็นท่ีผู้ลงทุนจะต้องได้รับข้อมูล

สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมรอบระยะเวลำ (periodic reports) เพ่ือประกอบกำรตัดสินใจลงทุน

น่ำจะน้อยกว่ำกรณีท่ีลงทุนในบริษัทจดทะเบียนท่ีอยู่ในสถำนะปกติและหุ้นไม่ถูก SP อย่ำงไรก็ดี 

ถ้อยค ำในหลักเกณฑ์ปัจจุบันยังไม่สอดคล้องกับหลักกำรข้ำงต้น  ส ำนักงำนจึงเห็นควรเสนอ

ปรับปรุงถ้อยค ำให้สอดคล้องกับหลักกำรดังกล่ำว

*Interim MD&A มีข้อมูลตำมรำยกำรที่ก ำหนดส ำหรับ MD&A  ตำมแบบ 56-1 และรำยละเอียดเพิ่มเติม
อย่ำงน้อยในเรื่อง (1) ควำมคืบหน้ำของกำรแก้ไขกำรด ำเนินงำน หรือฐำนะกำรเงิน  (2) ภำระผูกพันและ
หนี้สินที่อำจเกิดข้ึนในภำยหน้ำ  และ (3) รำยกำรระหว่ำงกันตำมที่ก ำหนดในแบบ 56-1

หลักการที่เสนอ 

1.  บริษัทจดทะเบียนท่ีเข้ำสู่กระบวนกำรฟื้นฟูกิจกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยล้มละลำย

และหุ้นถูก SP ให้ได้รับยกเว้นกำรส่งงบกำรเงินรำยไตรมำสที่ผ่ำนกำรสอบทำนโดยผู้สอบบัญชี 

และสำมำรถเลือกส่งรำยงำนทำงกำรเงินส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชี 6 เดือนแรก และกำร

วิเครำะห์และค ำอธิบำยระหว่ำงกำลของฝ่ำยจัดกำร (Interim Management Discussion 

Analysis: MD&A*) แทนกำรส่งงบกำรเงินรำยไตรมำสได้  

2. ส ำหรับบริษัทจดทะเบียนท่ีถูกศำลมีค ำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขำด อ ำนำจในกำร

จัดกำรทรัพย์สินตกอยู่กับเจ้ำพนักงำนพิทักษ์ทรัพย์ และอยู่ในสถำนะที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว 

โดยไม่อยู่ในกระบวนกำรท่ีจะฟื้นฟูกิจกำรให้กลับมำประกอบธุรกิจได้ดังเดิม ควรสิ้นสุดหน้ำท่ี

ส่งงบกำรเงินและรำยงำนต่ำง ๆ ตำมประกำศ ท่ี ทจ. 44/2556 ต่อส ำนักงำน  แต่บริษัท

ยังมีหน้ำท่ีส่งงบกำรเงินประจ ำปีต่อกระทรวงพำณิชย์ตำมกฎหมำยพื้นฐำน ซึ่งผู้ถือหุ้นก็สำมำรถ

ติดตำมข้อมูลจำกช่องทำงดังกล่ำวได้
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ผลกระทบของการปรับปรุงหลกัเกณฑ์

1.  ในกรณีท่ีบริษัทจดทะเบียนเข้ำสู่กระบวนกำรฟื้นฟูกิจกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วย

ล้มละลำย และหุ้นอยู่ระหว่ำงถูก SP นั้น กำรเปิดเผยข้อมูลตำมรอบระยะเวลำ (periodic 

reports) เป็นรำยไตรมำส น่ำจะมีควำมจ ำเป็นน้อยกว่ำกรณีของบริษัทจดทะเบียนท่ัวไป

ท่ีหุ้นยังมีกำรซื้อขำยตำมปกติ  กำรยกเว้นกำรส่งงบกำรเงินรำยไตรมำสให้แก่บริษัทในกลุ่มนี้

จึงไม่น่ำจะส่งผลกระทบต่อผู้ลงทุนมำกนัก  

2.  ส่วนในกรณีท่ีบริษัทจดทะเบียนถูกศำลมีค ำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขำดตำมกฎหมำย

ว่ำด้วยล้มละลำยและหุ้นอยู่ระหว่ำงถูก SP นั้น กำรเปิดเผยงบกำรเงินและรำยงำนตำม

พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ จึงลดควำมจ ำเป็นลงไปมำก และมีควำมจ ำเป็นน้อยกว่ำ

บริษัทจดทะเบียนท่ีเข้ำสู่กระบวนกำรฟื้นฟูกิจกำร ซึ่งยังมีช่องทำงท่ีจะฟื้นฟูกิจกำรให้กลับมำ

ด ำเนินกำรได้ตำมปกติ  ดังนั้น กำรก ำหนดให้บริษัทท่ีถูกมีค ำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขำดสิ้นสุดหน้ำท่ี

กำรเปิดเผยข้อมูลตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ แต่บริษัทยังมีหน้ำท่ีส่งงบกำรเงินประจ ำปี

ต่อกระทรวงพำณิชย์ ก็ไม่น่ำจะมีผลกระทบต่อผู้ลงทุนมำกนัก
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เปรียบเทียบหลักเกณฑ์ปัจจุบันและหลกัการที่เสนอ

หลักเกณฑ์ปัจจุบัน หลักกำรท่ีเสนอ

บริษัทจดทะเบียนท่ีอยู่ในกระบวนกำรตำมกฎหมำย

ล้มละลำยซึ่งมีลักษณะตำมท่ีก ำหนด ต้องส่ง

(ก) งบกำรเงินรำยไตรมำสท่ีผู้สอบบัญชีสอบทำน 

ภำยใน 45 วัน หรือรำยงำนทำงกำรเงินส ำหรับ        

รอบระยะเวลำบัญชี 6 เดือนแรก และ Interim 

MD&A

(ข) งบกำรเงินประจ ำปีท่ีผ่ำนกำรตรวจสอบโดย

ผู้สอบบัญชี

(ค) แบบ 56-1 และ

(ง) แบบ 56-2  

บริษัทจดทะเบียนซึ่งเข้ำสู่กระบวนกำรฟื้นฟูกิจกำร

ตำมกฎหมำยว่ำด้วยล้มละลำยและหุ้นถูก SP

ต้องส่ง

(ก) รำยงำนทำงกำรเงินส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชี 

6 เดือนแรก และ Interim MD&A

(ข) งบกำรเงินประจ ำปีท่ีผ่ำนกำรตรวจสอบโดย  

ผู้สอบบัญชี และ

(ค) แบบ 56-1 (ท่ีเสนอใหม่เป็นแบบเดียว)

บริษัทจดทะเบียนท่ีถูกศำลมีค ำสั่งพิทักษ์ทรัพย์

เด็ดขำดสิ้นสุดหน้ำท่ีส่งรำยงำนตำมประกำศ ท่ี   

ทจ. 44/2556 ท้ังนี้ หำกต่อมำค ำสั่งพิทักษ์ทรัพย์

เด็ดขำดถูกเพิกถอนไป ในขณะท่ียังคงเป็น                  

บริษัทจดทะเบียน ให้บริษัทเริ่มมีหน้ำท่ีส่งรำยงำน

ดังกล่ำวอีกครั้ง



10

แบบส ารวจความคิดเห็น
เรื่อง หลักการปรับปรุงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและ
ผลการด าเนินงานของบริษัทท่ีออกหลักทรัพย์ 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อผู้ตอบ ______________________________ ต าแหน่ง _________________________

ชื่อบริษัท __________________________________________________________________________

โทรศัพท์ ______________ โทรสาร ___________________ อีเมล์ ___________________

สถานะของผู้ให้ข้อคิดเห็น (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

 บริษัทจดทะเบียน  บริษัทหลักทรัพย์  ผู้ลงทุนสถาบัน  ผู้ลงทุนรายย่อย

 ที่ปรึกษากฎหมาย  ที่ปรึกษาทางการเงิน  อื่น ๆ (ระบุ) _____________________

เรื่อง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย

1. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับหลักการปรับปรุงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
รายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของ
บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

 

2. กำรรวมแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี (“แบบ 56-1”) 
และรำยงำนประจ ำปี (“แบบ 56-2”) เป็นแบบรำยงำนเดียว โดยเปิดเผยเหมือน
แบบ 56-1 ปัจจุบัน

 

3. กำรก ำหนดระยะเวลำส่งแบบรำยงำนต่อส ำนักงำนไม่ช้ำกว่ำวันที่ส่งให้ผู้ถือหุ้น
แต่ไม่เกิน 4 เดือนนับแต่สิ้นรอบระยะเวลำบัญชี

 

4. การจัดท าข้อมูลในแบบ 56-1

4.1 ท่ำนเห็นด้วยหรือไม่ที่จะปรับปรุงข้อมูลในแบบ 56-1 บำงหัวข้อ ให้อยู่ใน
รูปแบบ machine readable data

 

4.2 โปรดระบุหัวข้อในแบบ 56-1 ที่ท่ำนเห็นว่ำควรปรับปรุงให้อยู่ในรูปแบบ 
machine readable data (ในข้อสังเกตเพ่ิมเติม)
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แบบส ารวจความคิดเห็น
เรื่อง หลักการปรับปรุงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและ
ผลการด าเนินงานของบริษัทท่ีออกหลักทรัพย์ 

กรุณาส่งแบบส ารวจความคิดเห็นกลับไปท่ี ฝ่ายพัฒนาบริษัท ส านักงาน ก.ล.ต. เลขที่ 333/3
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรสาร: 0-2263-6099

หรือ e-mail: corgov@sec.or.th
*** ส านักงานขอขอบคุณท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นในคร้ังนี้ ***

ข้อสังเกตเพิ่มเติม
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

เรื่อง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย

5. การลดภาระของบริษัทจดทะเบียนที่เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ
หรือถูกศาลมีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย

5.1 กำรลดภำระของบริษัทจดทะเบียนที่เข้ำสู่กระบวนกำรฟ้ืนฟูกิจกำร  

5.2 กำรลดภำระของบริษัทจดทะเบียนถูกศำลมีค ำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขำด
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยล้มละลำย

 

กรุณาส่งแบบส ารวจความคิดเห็นกลับไปท่ี ฝ่ายพัฒนาบริษัท ส านักงาน ก.ล.ต. เลขที่ 333/3
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรสาร: 0-2263-6099

หรือ e-mail: corgov@sec.or.th
*** ส านักงานขอขอบคุณท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นในคร้ังนี้ ***
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