
หลกัเกณฑก์ารเปิดเผยขอ้มลูในแบบ 56-1 

ฝ่ายพฒันาบรษิทั 

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

 
 ขอ้มลู ณ วนัที ่1 ก.พ. 2562 



   แนวทางการเปิดเผยขอ้มลู 

1. ถอ้ยค าและขอ้ความทีใ่ชต้อ้งอยูบ่นพืน้ฐานของความถกูตอ้ง เป็นจรงิ 
และสว่นทีเ่ป็นการวเิคราะหก็์ตอ้งอยูบ่นหลกัความสมเหตผุล ระมดัระวงั 

 

2. การอธบิายขอ้มลูตอ้งท าอยา่งกระชบั ไมซ่ า้ซอ้น ไมม่ขีอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง 
และไมม่ขีอ้ความอนัอาจท าใหผู้ล้งทนุส าคญัผดิ ควรสือ่ดว้ยภาษาที่
ชดัเจนเขา้ใจงา่ย และอาจใชต้าราง รปูภาพ หรอืกราฟ ประกอบการ
บรรยายตามความเหมาะสม 

 

3. กรรมการและผูบ้รหิารตอ้งรว่มกนัรบัผดิตอ่ผูซ้ ือ้ขายหลกัทรพัย ์
ในความเสยีหายจากการเปิดเผยขอ้มลูตอ่ผูถ้อืหุน้หรอืประชาชนท ัว่ไป  
โดยแสดงขอ้ความทีเ่ป็นเท็จในสาระส าคญัหรอืปกปิดขอ้เท็จจรงิ 
ทีค่วรแจง้ในสาระส าคญัในแบบ 56-1 ตามมาตรา 89/20 แหง่  
พ.ร.บ. หลกัทรพัยฯ์  
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   หวัขอ้ทีส่ าคญั 

1. ปจัจยัความเสีย่ง 

 

2. รายการระหวา่งกนั 

 

3. การวเิคราะหแ์ละค าอธบิาย 
 ของฝ่ายจดัการ (MD&A) 
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*download คูม่อืและ Checklist ไดท้ี ่

http://capital.sec.or.th/webapp/nrs/data/6153s.pdf 



   ปจัจยัความเสีย่งทีต่อ้งเปิดเผย 
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1.ความเสีย่งตอ่การด าเนนิธรุกจิของบรษิทัหรอื 
กลุม่บรษิทั 

 

2.ความเสีย่งตอ่การลงทนุของผูถ้อืหลกัทรพัย ์

 
ควรเปิดเผยความเสีย่งทีม่ผีลกระทบตอ่กจิการโดยตรง
ไมใ่ชค่วามเสีย่งส าหรบัการประกอบธรุกจิหรอืการลงทนุ
โดยท ัว่ไป 

 
 

 



   หลกัการเปิดเผยปจัจยัความเสีย่ง 
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1.ลกัษณะความเสีย่งและเหตกุารณท์ีเ่ป็นสาเหตขุอง 
 ความเสีย่ง 

 

2.ผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ (เปิดเผยเป็นตวัเลข) และ  
 แนวโนม้ความเป็นไปไดท้ีจ่ะเกดิความเสีย่ง 

 

3.มาตรการรองรบัความเสีย่ง (ถา้ม)ี 

 
 

 



ตย.ปจัจยัความเสีย่ง : เปิดเผยความเสีย่งการบรหิารจดัการ กรณีมกีลุม่ 
ผูถ้อืหุน้ใหญค่วบคมุสทิธอิอกเสยีงเกนิกวา่กึง่หนึง่ 

 ตวัอยา่งการเปิดเผยทีด่ ี
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ตย.ปจัจยัความเสีย่ง : เปิดเผยผลกระทบเป็นตวัเลข 

ตวัอยา่งการเปิดเผยทีด่ ี
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รายการระหวา่งกนั 

1. รายละเอยีดรายการระหวา่งกนั 

     - ชือ่และความสมัพนัธข์องบคุคลทีม่คีวามขดัแยง้ 

     - ลกัษณะและปรมิาณรายการระหวา่งปี (รวมท ัง้รายการคงคา้ง) 

     - นโยบายการก าหนดราคาและเงือ่นไข 

2. อธบิายความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการวา่เป็นไปเพือ่
ประโยชนส์งูสดุของบรษิทัแลว้หรอืไม ่อยา่งไร   

3. ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ (AC)  

4. อธบิายนโยบายและแนวโนม้การท ารายการระหวา่งกนัในอนาคต  

5. กรณีทีม่กีารแสดงราคาประเมนิประกอบการท ารายการระหวา่งกนั ให้
บรษิทัเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัการประเมนิราคาดงักลา่ว 
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ตย.รายการระหวา่งกนั : เปิดเผยขอ้มลูโดยการอา้งองิไปยงั 
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ  

ขอ้สงัเกต การอา้งองิหมายเหตปุระกอบงบฯ อาจมขีอ้มลูไมค่รบตามทีแ่บบ 56-1 ก าหนด เชน่  
นยิามรายการระหวา่งกนัของส านักงานฯ กบันยิามตามมาตรฐานบญัชไีมใ่ชน่ยิามเดยีวกนั 
และยังอาจขาดขอ้มลูทีส่ าคญั เชน่ ชือ่และความสมัพันธข์องผูเ้กีย่วขอ้ง ความเห็นของ Board หรอื AC 
และแนวโนม้การท ารายการระหวา่งกนัในอนาคต เป็นตน้ บรษัิทจงึควรพจิารณาเปิดเผยขอ้มลูเพิม่เตมิ 
ใหค้รบถว้น 

     บรษัิทมรีายการบญัชทีีเ่กดิขึน้กบับรษัิททีเ่กีย่วขอ้งกนั ซึง่บรษัิทเหลา่นีเ้กีย่วขอ้งกนัโดยการถอืหุน้ 
โดยบรษัิทถอืหุน้ตัง้แตร่อ้ยละ 65 ถงึรอ้ยละ 99.99 และ / หรอื มกีรรมการรว่มกนั รายการซือ้ขายหรอื
รายการระหวา่งกนัทีเ่กดิขึน้ เป็นรายการระหวา่งนติบิคุคล ตอ่ นติบิคุคล ไมม่รีายการใดท ากบับคุคลหรอื
บคุคลทีเ่กีย่วโยง  รวมทัง้เงือ่นไขการก าหนดราคาหรอืผลตอบแทนเป็นไปตามเกณฑป์กตขิองธรุกจิ และ
เป็นไปตามเงือ่นไขการคา้ทั่วไป ตามหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ ขอ้ 5 ซึง่ไดแ้สดงขนาดของ
รายการ และ นติบิคุคลทีเ่กีย่วขอ้งไวแ้ลว้  

ตวัอยา่งการเปิดเผยทีไ่มด่ ี
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ตย.รายการระหวา่งกนั : เปิดเผยลกัษณะของรายการไมช่ดัเจน 
โดยระบเุพยีงวา่เป็น “รายได”้ และ “คา่ใชจ้า่ย” 

รายการระหวา่งกนั บจ. AAA บจ. BBB 

รายไดแ้ละคา่ใชจ้า่ย : (ลา้นบาท) 

มลูคา่การขายสนิคา้ 14.00 25.00 

มลูคา่การซือ้สนิคา้ 70.50 50.00 

มลูคา่ของคา่เชา่ส านักงาน - - 

ลกัษณะความสมัพนัธข์องบรษิทั บรษัิททีเ่กีย่วขอ้งกนัโดยมผีูบ้รหิาร
รว่มกนั 

บรษัิททีเ่กีย่วขอ้งกนัโดยมผีูถ้อื
หุน้และผูบ้รหิารรว่มกนั 

ตวัอยา่งการเปิดเผยทีไ่มด่ ี

ขอ้สงัเกต บรษัิทยังไมไ่ดใ้หร้ายละเอยีดของรายการ ไดแ้ก ่ 

 1. สนิคา้ทีซ่ ือ้ขาย 

 2. ชือ่ของบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งและลกัษณะความสมัพันธ ์

 3. ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการดงักลา่ววา่เป็นไปเพือ่ประโยชนส์งูสดุของบรษัิท
อยา่งไร และความเห็น AC 

     4. มาตรการหรอืขัน้ตอนการอนุมัตกิารท ารายการระหวา่งกนั 

     5. นโยบายหรอืแนวโนม้การท ารายการระหวา่งกนัในอนาคต  10 



1.  ใหว้เิคราะห ์& อธบิาย ฐานะการเงนิ ผลการด าเนนิงาน การเปลีย่นแปลงทีส่ าคญั ปจัจยัทีเ่ป็น
สาเหต/ุมผีลตอ่ฐานะการเงนิ ผลการด าเนนิงาน หรอืการเปลีย่นแปลงดงักลา่ว ในชว่งปีทีผ่า่นมา 
     โดยอธบิายเปรยีบเทยีบกบัตวัชีว้ดัผลการด าเนนิงาน (benchmark) ส าคญัดว้ย 

     1.1  ภาพรวมผลการด าเนนิงาน ฐานะการเงนิ และการเปลีย่นแปลงทีม่นียัส าคญั (Overview) 
  - อธบิายเชงิวเิคราะหเ์กีย่วกบัภาพรวมการด าเนนิธรุกจิหรอืการเปลีย่นแปลง ทีส่ าคญัในปีทีผ่า่นมาตอ่ธรุกจิ 

โดยวเิคราะหท์ ัง้ปจัจยัภายในและภายนอก และเชือ่มโยงกบัแผนกลยทุธแ์ละการด าเนนิการ รวมถงึการเลอืกใชห้รอื 
การเปลีย่นแปลงนโยบายบญัชทีีส่ าคญั 

     1.2 ผลการด าเนนิงาน และความสามารถในการท าก าไร* (Results of Operations)  

              - อธบิายผลการด าเนนิงานและความสามารถในการท าก าไรของบจ. และ BU โดยใช ้key performance 
indicators เชน่ ROE อตัราก าไรข ัน้ตน้ ประกอบการอธบิาย และเทยีบกบั benchmark เชน่ คา่เฉลีย่อตุสาหกรรม หรอื 
ตวัเลขทีเ่คยประมาณการไว ้ 

 1.3 ความสามารถในการบรหิารทรพัยส์นิ   

              - อธบิายสว่นประกอบทส. ทีส่ าคญัและการปป. โดยใชอ้ตัราสว่นทางการเงนิ เชน่ อตัราสว่น Asset Turnover 
และคณุภาพของทส. เชน่ คณุภาพลกูหนี ้ลกูหนีค้า้งช าระ การดอ้ยคา่ของสนิคา้คงเหลอืหรอืเงนิลงทนุอีน่ 

     1.4  สภาพคลอ่งและความเพยีงพอของเงนิทนุ 
              - อธบิายความเพยีงพอของสภาพคลอ่ง โดยเปรยีบเทยีบอตัราสว่นสภาพคลอ่ง และความเหมาะสมของ
โครงสรา้งเงนิทนุ เชน่ อตัราสว่น D/E รวมถงึ รายจา่ยลงทนุ และความสามารถในการช าระหนี ้ 

     1.5 ภาระผกูพนัดา้นหนีส้นิและการบรหิารจดัการภาระนอกงบดลุ (Off-Balance Sheet 

Arrangements) (หากหมายเหตปุระกอบงบฯ มกีารเปิดเผยทีค่รบถว้นแลว้อาจอา้งองิได)้  

การวเิคราะหแ์ละค าอธบิายของฝ่ายจดัการ (MD&A) 

11 



2. อธบิายปจัจยัหรอืเหตกุารณ์ทีจ่ะมผีลตอ่ฐานะการเงนิ+การด าเนนิงานใน
อนาคต (forward looking)  

การวเิคราะหแ์ละค าอธบิายของฝ่ายจดัการ (MD&A) 

     เป็นการอธบิายปจัจยัหรอืเหตกุารณท์ีจ่ะมผีลตอ่ฐานะการเงนิ+การด าเนนิงานในอนาคต หรอื 
forward looking โดยบรษิทัควรอธบิายปจัจยัส าคญัทีจ่ะเกดิขึน้ เชน่ ความเปลยีนแปลงของ
ภาวะอตุสาหกรรม การตดัสนิใจเชงิกลยทุธ ์การลงทนุในธรุกจิใหม ่รวมถงึความเห็นของผูบ้รหิาร
ตอ่ผลกระทบทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ 
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TIPs : 

1.  การเขยีนใหอ้ธบิายเชงิวเิคราะห ์

  Don’t  เขยีนตวัเลขรายการในงบการเงนิ โดยไมอ่ธบิายและวเิคราะห ์เชน่  
     รายไดปี้ 2561 มมีลูคา่ XX ลบ. เพิม่ขึน้ X% จากปี 2560 

  
  Do    รายไดจ้าก...ปี 2561 มมีลูคา่ XX ลบ. เพิม่ขึน้ X% มสีาเหตจุาก... 
     (วเิคราะหส์าเหตแุยกราคาขายและปรมิาณการขายแยกประเภทผลติภัณฑ ์/ ธรุกจิ / segment / SBU)  

MD&A : แนวทางการเปิดเผย 

หน่วยธุรกจิ ความเปล่ียนแปลง สาเหตุของการเปล่ียนแปลง 

A หน่วยธรุกจิ A มรีายไดเ้พิม่ขึน้ 300 ลา้นบาท จากเดมิ 
225 ลา้นบาทในปีทีผ่า่นมา หรอืเพิม่ขึน้คดิเป็น 33.33%  
โดยมกีารขยายตวัสงูกวา่อตุสาหกรรมโดยรวม ซึง่มอีตัรา
การเตบิโต 14% ในปีทีผ่า่นมา และมอีตัราก าไรขัน้ตน้ 
12.5% เพิม่ขึน้จาก 10% ในปีทีผ่า่นมา  

เนือ่งจาก A ไดเ้พิม่สายการผลติใหมซ่ ึง่มกี าลงัผลติและ
ประสทิธภิาพดขีึน้ ท าใหผ้ลติสนิคา้ไดม้ากขึน้ประกอบกบั 
มกีลุม่ลกูคา้รายใหม ่ท าใหใ้หม้ยีอดขายทีเ่พิม่ขึน้ และมตีน้ทนุ
ตอ่หน่วยลดลง  

B หน่วยธรุกจิ B .......................................................................................... ............................................................................ 

C หน่วยธรุกจิ C ....................................................................... ............................................................................ 
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2. ใชต้วัเลข กราฟ หรอืตาราง ประกอบการอธบิายเชงิวเิคราะหเ์พือ่ใหช้ดัเจน เขา้ใจงา่ย 
 
   Don’t  อธบิายตวัเลข (quantitative)  แตไ่มอ่ธบิายและวเิคราะหส์าเหตฯุ  
  Do     ใชเ้ป็นขอ้มลูประกอบการอธบิายเทา่น ัน้  
3. อธบิายเชงิวเิคราะหใ์หช้ดัเจน (ถงึเหตผุลและสาเหตทุีม่ผีลกระทบตอ่ฐานะการเงนิฯ)   
ดว้ยรปูแบบทีเ่ขา้ใจงา่ย เหมาะสม 
 
 
        
 
 
 

4. ใชภ้าษาเขา้ใจงา่ย 

  Don’t ใชภ้าษาเทคนคิ / ศพัทเ์ฉพาะทางบญัช ีโดยไมม่คี าอธบิายเพิม่เตมิ 

      ตย. การอา้งองิอตัราสว่นเฉพาะอตุสาหกรรม เขน่ อตัราสว่นเบีย้ประกนัรบัสทุธใินธุรกจิประกนัภยั 
ควรอธบิายทีม่าของสตูรวา่ ค านวณจาก รายรบัจากเบีย้ประกนัสทุธ ิ/ สว่นของผูถ้อืหุน้ เป็นตน้     

MD&A : แนวทางการเปิดเผย 
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หลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่สี าหรบับรษิทัจดทะเบยีน ปี 2560   

หลกัการก ากบั 

ดแูลกจิการทีด่ ี 

1  

2  

3 

4 

5 

6 

7 

8 

ก าหนดวตัถปุระสงค ์

เปา้หมายหลกัของกจิการที่

เปน็ไปเพือ่ความยัง่ยนื  

เสรมิสรา้ง

คณะกรรมการ 

ทีม่ปีระสทิธผิล 

สรรหาและพฒันาผูบ้รหิาร

ระดบัสงู  

และการบรหิารบคุลากร   

สง่เสรมินวตักรรม และการประกอบธรุกจิ 

อยา่งมคีวามรบัผดิชอบ 

ดแูลใหม้รีะบบควบคมุภายใน 

และการบรหิารความเสีย่ง 

ทีเ่หมาะสม    

รกัษาความนา่เชือ่ถอื 

ทางการเงนิ และ 

การเปดิเผยขอ้มลู  

   

สนบัสนนุการมสีว่นรว่ม 

และการสือ่สารกบัผูถ้อืหุน้  

ตระหนกัถงึบทบาทและความ

รบัผดิชอบในฐานะผูน้ าองคก์ร ที่

สรา้งคณุคา่ใหแ้กก่จิการอยา่งยัง่ยนื  

download CG Code ได้ที ่

www.cgthailand.org  
และติดตามความเคลื่อนไหว “แวดวง 

CG”  
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* บมจ. ทีม่รีอบระยะเวลาบญัชสี ิน้สดุ ณ 31 ธ.ค. 61  
ใหเ้ร ิม่เปิดเผยขอ้มลูแบบใหมใ่นแบบ 56-1 ประจ าปี 2561 
ทีน่ าสง่ในปี 2562 

http://www.cgthailand.org/


การปรบัปรงุแบบ 56-1  

1. เร ิม่ใชบ้งัคบัส าหรบับมจ. ทีม่รีอบระยะเวลาบญัชสี ิน้สดุ ณ 31 ธ.ค. 62 ในแบบ 56-1  
ประจ าปี 2562 ทีจ่ะน าสง่ในปี 2563 

2.  หวัขอ้ทีใ่หเ้ปิดเผยเพิม่เตมิ 

 2.1 การเปิดเผยคา่ตอบแทนของกรรมการและผูบ้รหิาร  

   (1) เปิดเผยนโยบายและวธิกีารก าหนดคา่ตอบแทน รวมท ัง้โครงสรา้งคา่ตอบแทนแตล่ะ
ประเภทของกรรมการและผูบ้รหิาร เชน่ คา่ตอบแทน fix หรอืผนัแปรตามปจัจยัตา่ง ๆ และ
ความเห็นของ Board หรอื อนกุรรมการก าหนดคา่ตอบแทน (ถา้ม)ี ตอ่ความเหมาะสม 
        (2) เปิดเผยคา่ตอบแทนทีไ่ดร้บัจากบรษิทัยอ่ยและคา่ตอบแทนคา้งจา่ยในปีลา่สดุ 

        (3) น าหลกัการขา้งตน้บงัคบัใชก้บับ.ยอ่ยทีป่ระกอบธรุกจิหลกักรณี holding company 

 2.2 รายการระหวา่งกนั  

  ใหเ้ปิดเผยขอ้มลูรายการจากเดมิ 1 ปียอ้นหลงั เป็น 3 ปียอ้นหลงัและไตรมาสลา่สดุ  
(โดยสามารถเปิดเผยเป็น Link ไปยงัแบบ 56-1 ฉบบัทีผ่า่นมาได)้ 

 2.3 ความสมัพนัธก์บัสหภาพแรงงาน  

  เพิม่เตมิขอ้มลูความสมัพนัธร์ะหวา่งผูบ้รหิารและสหภาพแรงงาน 
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ตวัชว่ยในการจดัท าแบบ 56-1 

 Checklist* ส าหรบัการสอบทานความครบถว้นของขอ้มลูทีเ่ปิดเผยในแบบ 56-1 

 เจา้หนา้ทีข่องฝ่ายพฒันาบรษิทั  

 E-mail กลางฝ่ายพฒันาบรษิทั : CORGOV@sec.or.th 

*download checklist ไดท้ี ่www.sec.or.th เลอืก การออกและเสนอขายหลกัทรพัย ์/

แบบฟอรม์และแบบรายงาน/การเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัฐานะการเงนิและผลการด าเนนิงานของ

บรษิทัทีอ่อกหลกัทรพัย ์
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