
แบบ 56-1 SME One Report 

 

 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปีสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

(“SME”) 
(แบบ  56-1 SME One Report) 

 
บริษัท .......... (ชื่อไทย/อังกฤษของบริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์) …… 

 
 

เป็นการ update ข้อมูลในแบบ 69-SME-PO ทีบ่ริษัทได้ยื่นตอนเสนอขายหุน้ในวงกว้าง ในหัวขอ้ ดังนี้ 
 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของบริษทั 
ส่วนที่ 2 : ข้อมูลการกำกับดูแลกิจการและการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 
ส่วนที่ 3 : ข้อมูลผลการดำเนินงาน การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion 
and Analysis: MD&A) 
ส่วนที่ 4 : ข้อมูลสำคัญอ่ืน ๆ 
ส่วนที่ 5 : นโยบายเก่ียวกับการกำกับดูแลกิจการ 
ส่วนที่ 6 : รายการระหว่างกัน (ทุกรายการย้อนหลัง 1 ปี) 
ส่วนที่ 7 : รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสนิทรัพย์ทีส่ำคัญของบริษัท* 
ส่วนที่ 8 : การรับรองความถูกตอ้งของข้อมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(* เป็นรายการเพิ่มเตมิจากแบบ 69-SME-PO) 
หมายเหตุ : แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 SME One Report) เป็นรายการข้อมูลขัน้ต่ำที่บริษัทต้อง
เปิดเผย 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัท 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลการกำกับดูแลกิจการและการขับเคลื่อนธุรกจิเพื่อความย่ังยืน 

1.1 ข้อมูลบริษัท 
ชื่อบริษัท :..................................ระบุชื่อภาษาไทย.............................................................(“…symbol……”)  
มีที่ตั้งสำนักงานใหญ่ที่ ..........ระบ ุเลขท่ี /แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ จังหวัด / รหสัไปรษณีย.์.........................................    
เลขทะเบยีนบริษัท ................ระบเุลขนิติบุคคล xx-xxxx-xxxxx-x.......... 
วันท่ีจัดตั้งบริษัท ........เลือก DD/MM/YYYY………. 
จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว  
บริษัทมีทุนจดทะเบียน ………………………. ล้านบาท  เรียกชำระแล้ว .........................................  ล้านบาท 
แบ่งเป็นหุ้นสามัญ .............................................หุ้น          หุ้นบุริมสิทธิ ....................................     หุ้น (ถ้ามี) มูลค่าหุ้นละ ........... บาท 
Website...................ระบุ มี/ ไม่ม ี(กรณีที่มี โปรดระบุเพิม่เติม)......................................................... 
โทรศัพท ์............ระบุ 66 2xxx-xxx..........................................................................  
 
1.2 ข้อมูลการประกอบธุรกจิของบริษัท 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจของบรษิทั.............................อธิบายลักษณะธุกิจ ประเภทธรุกิจ................................ 
วิสัยทัศน์..........................อธิบายวิสยัทัศนแ์ละเป้าหมายระยะยาวของบริษัท...................................................... 
พันธกิจ..........................อธิบายพนัธกิจของบริษัท...................................................... 
แผนกลยุทธ์..........................อธิบายกลยุทธ์ของบริษัท...................................................... 
สนิค้าและบริการ.................อธิบายพร้อมแนบรูปภาพประกอบ...................................... 
กลุ่มลูกค้า.................อธิบายกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัท...................................... 
ข้อมูลอืน่ ๆ  ....................อธิบายเรื่องอื่น ๆ ท่ีบริษัทอยากอธิบายให้ผู้ลงทุนทราบเพิม่เตมิ เช่น วัตถุดบิหลักท่ีใช้ ทรัพย์สินหลัก เป็นต้น......... 
 
1.3 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ให้แสดงรายชื่อและสดัส่วนการถือหุ้นของผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก  
                             ชื่อ-นามสกุล      สัดส่วนการถือหุ้น   

1. …….…………………………….………………………….                ☐                        
2. …….…………………………….………………………….               ☐                        
3. …….…………………………….………………………….                ☐                        
4. …….…………………………….………………………….                ☐                        
5. …….…………………………….………………………….                ☐                        
6. …….…………………………….………………………….                ☐                        
7. …….…………………………….………………………….                ☐             
8. …….…………………………….………………………….                ☐                        
9. …….…………………………….………………………….                ☐                        
10. …….…………………………….………………………….                ☐             

ทั้งนี้ กรณีทีผู่้ถือหุ้นใหญ่ข้างต้นยังไม่แสดงถึงบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นท่ีแท้จริง ใหร้ะบุช่ือบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นท่ีแท้จริงด้วย หรือบุคคลทีโ่ดย
พฤติการณม์ีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายหรือการจัดการบริษัททีม่ีนัยสำคญั 
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลการกำกับดูแลกิจการและการขับเคลื่อนธุรกจิเพื่อความย่ังยืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 การบริหารจัดการความเสี่ยง : ให้ระบุปัจจัยที่บริษัทเห็นว่า เปน็ความเสีย่งท่ีมีนัยสำคัญที่กระทบต่อบริษัท ให้ครอบคลมุแง่มุมสำคัญ เข่น 
-การประกอบธุรกจิ (พึ่งพิงลูกค้า ผู้จัดจำหน่าย หรือsupplier/แข่งขันสูง/ราคาผันผวน/ข้อจำกัดทางกฎหมาย ทั้งในและต่างประเทศ/บุคคลากร
ที่สำคัญ) 
- การผลติ (ขาดแคลนวตัถุดิบ/ราคาวัตถุดิบผันผวน/พึ่งพิงเทคโนโลยี/ต้นทุนสูง/สินคา้หรือเครื่องจักรล้าสมัยง่าย/การขาดแคลนแรงงาน) 
- การเงิน (สภาพคล่อง/ภาระหนี้และดอกเบีย้/การปฏิบตัิตามเง่ือนไขการกู้ยืมเงิน (covenant)/ผิดนดัชำระหนี/้ภาระการลงทุนในอนาคต/FX) 
 เป็นต้น 

(1) .....................ระบุช่ือความเสี่ยง.................................... 
ในแต่ละความเสี่ยง จะมีช่องใหร้ะบุข้อมูลดังนี ้
- ลักษณะความเสี่ยง ............................................................................................. 
- สาเหตุความเสี่ยง................................................................................................. 
- ผลกระทบ.......(ถ้าระบุเป็นตัวเลขได้ให้ระบุด้วย)................................................ 
- มาตรการลดความเสี่ยง / มาตรการรองรับ .......................................................... 
- อืน่ ๆ ..............(ถ้ามี)..................................................................................................... 
(2) .…………………………….……………………………….…………………………….………………………… 

 
2.2 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : ให้บริษัทเปิดเผยนโยบายเกีย่วกับการกำกับดูแลกิจการอย่างน้อยในเร่ืองดังต่อไปนี้  

(1) โครงสร้างการจัดการ...........อธิบายการกำหนดอำนาจอนุมัติ และแผนภาพโครงสร้างภายใน เป็นตน้.............................. 
(2) การกำกับดูแลความขัดแย้งทางผลประโยชน์................ อธิบายการกำกับดูแลการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ

กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นใหญ่ ....................................... 
(3) การควบคุมภายในที่เหมาะสม...................อธิบายรายละเอียดการกำหนดระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม.......................... 
(4)  ข้อตกลงระหว่างผูถ้ือหุ้นใหญ ่(shareholders’ agreement) กรณีที่ผู้ถือหุ้นใหญ่มีข้อตกลงระหว่างกัน ............โดยให้

อธิบายสาระสำคัญของข้อตกลงดังกล่าว และผลต่อการดำเนินงานของบริษัท................................................................... 
(5) อ่ืน ๆ ..............(ถ้ามี).........................  

 

2.3 โครงสร้างการจัดการ 
 (1) คณะกรรมการ 

ชื่อ-นามสกุล     ตำแหน่ง     

1. …….…………………………….…………………………. ............................................ 
2…….…………………………….………………………….. ............................................ 

ระบุ ว่า กรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบด้วย (ถ้ามี) 
(2) ผู้บริหาร 

ชื่อ-นามสกุล     ตำแหน่ง     

1. …….…………………………….…………………………. ........................................... 
2…….…………………………….………………………….. ........................................... 

(3) นโยบายการประชุมคณะกรรมการ  ..........อธิบายถึงองค์ประชุมคณะกรรมการและวิธีการออกเสียงลงคะแนน ..................... 
 

2.4 นโยบายการขับเคลื่อนธุรกิจเพ่ือความยั่งยืน ..............(ถ้ามี)..................................................................................................... 
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ส่วนที่ 3 ข้อมูลผลการดำเนินงาน 

 
ส่วนที่ 4 ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ 

3.1 ข้อมูลทางการเงิน :   

(1) งบการเงินและรายงานการสอบบัญช ีซึ่งเป็นไปตามตามมาตรฐานรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่มสีว่นได้เสยีสาธารณะ  
โดยผ่านการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบญัชีท่ีสังกัดอยู่ในบรษิัทสอบบัญชีท่ีผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากสำนักงาน  
(“ผู้สอบบัญชี SME”) 

(2) ตารางสรปุงบการเงิน โดยให้เลอืกแสดงเฉพาะรายการที่มนีัยสำคัญ (ตามผู้สอบส่งมา) 

(3) ให้แสดงอัตราส่วนทางการเงินทีส่ำคญัที่สะท้อนถึงฐานะการเงิน และผลการดำเนนิงานในธุรกิจหลักของบรษิัท 
3.2 คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนนิงาน  
ให้วิเคราะห์การดำเนินการและฐานะทางการเงิน การเปลี่ยนแปลงทีส่ำคัญ ปัจจัยที่เป็นสาเหตุหรือมีผลต่อฐานะทางการเงิน การดำเนิน 
งาน โดยหากบริษัทมสีายผลิตภณัฑ์หรือกลุ่มธุรกิจมากกว่า 1 สาย/กลุ่ม ให้อธิบายในแตล่ะสาย/กลุ่มที่สำคัญด้วย 

4.1 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

…….……………อธิบายทรัพยส์ินหลกัท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ ท่ีประกอบด้วย อาคาร อุปกรณ์ สินทรัพย์ไม่มตีัวตน (ถ้ามี) ในรายละเอียดเกี่ยวกับ
มูลค่าสุทธิทางบัญชี ลักษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผูกพัน เป็นตน้............................…………………………….…………………… 
 
4.2 ประวัติการออกหุ้นเพ่ิมทุน 

…….………………ระบุในเรื่องราคาและจำนวนหุ้น…………….……………………………….……………………………......... 
 
4.3 รายการระหว่างกัน (ย้อนหลงั 1 ปี ทุกรายการ)  

…….………………ระบุ มี/ไมม่ี และอธิบายรายละเอียดแยกแตล่ะรายการว่าทำรายการกับบุคคลใด มลูคา่รายการ ลักษณะความสัมพันธ์ (เช่น เป็น
ญาติของใคร เกี่ยวข้องอย่างไร ถือหุ้นในบริษัทเท่าไร เป็นกรรมการในบริษัทหรือไม่ เป็นต้น) 
…………….……………………………….…………………………….……………………........................................................... 
 
4.4 ข้อพิพาททางกฎหมาย  

…….………………ระบุ มี/ไม่มี และอธิบายรายละเอียดของข้อพิพาทดังกล่าว โดยเปิดเผยค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้นหรือผลกระทบต่อบริษัทสำหรับข้อ
พิพาทท่ีบริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคูค่วามหรือคู่กรณี เฉพาะคดีที่ยังไม่สิ้นสุดและเป็นคดีที่ (1) มีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ (2) กระทบต่อการ
ดำเนินธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ (3) ไม่ได้เป็นคดีที่เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติ ทั้งนี้ กรณีที่มีคดีที่ศาลกำลังพิจารณา หรือเป็นข้อพิพาทที่
กรรมการ ผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นคู่ความกับบริษัท ให้เปิดเผยด้วย 
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 ส่วนที่ 5 รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท* 
 

รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ท่ีสำคัญของบริษัท  
…….………………ให้เปดิเผยรายการที่เกินกว่าร้อยละ 15 ของ Total asset  รวมถึงให้บริษัทเปิดเผยแนวทางการพิจารณาของคณะกรรมการ
บริษัทในเรื่องการประกอบธุรกิจโดยทั่วไปของบริษัท (ordinary business) ซึ่งไดร้ับยกเว้นการคำนวณขนาดรายการตามเกณฑร์ายการไดม้า
และจำหนา่ยไปซึ่งสินทรัพยด์้วย) …………….…………………………….…………………….............................................................................................. 
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 ส่วนที่ 6 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

การรบัรองความถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปีนัน้ ให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพนับริษัทให้

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพนับริษัท ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงาน
ประจำปี  พร้อมทั้งมอบอำนาจให้บุคคลใดลงนามกำกับเอกสารในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีแทนด้วย โดยให้ใช้ข้อความและ
รูปแบบ ดังนี ้

“บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัท
ขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้ อ่ืนสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ  
นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า 

(1)  งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปไีด้แสดง 
ข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเก่ียวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนนิงาน และกระแสเงินสดของบริษทัและบริษัทย่อยแล้ว  

(2)  บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปดิเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ
ทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตัิตามระบบดังกลา่ว 

 
       ในการนี้ เพือ่เป็นหลักฐานวา่เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว  
บริษัทได้มอบหมายให้        เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนีไ้ว้ทุกหน้าดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ 
         กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไมใ่ช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวขา้งต้น 

                      ชื่อ             ตำแหน่ง          ลายมือชื่อ** 
1.                                                                                             
2.                                                                                        

                      ชื่อ             ตำแหน่ง          ลายมือชื่อ 

ผู้รับมอบอำนาจ                                                     
 
ท้ังนี้ มาตรา 89/20 *** แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551 กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องร่วมกันรับผิดต่อบุคคลท่ีซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัทในความเสียหายใด ๆ  
อันเกิดขึ้นเน่ืองจากการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นหรือประชาชนท่ัวไป โดยแสดงข้อความท่ีเป็นเท็จในสาระสำคัญหรือปกปิดข้อความจริงท่ีควรบอกให้แจ้ง 
ในสาระสำคัญในกรณีของงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทหรือรายงานอื่นใดท่ีต้องเปิดเผยตามมาตรา 56 
โดยมิได้จำกัดความรับผิดไว้เฉพาะกรรมการและผู้บริหารท่ีลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของข้อมูลในเอกสารดังกล่าวเท่าน้ัน  อย่างไรก็ดี กรรมการหรือผู้บริหาร
ซ่ึงสามารถพิสูจน์ได้ว่าโดยตำแหน่งหน้าท่ีตนไม่อาจล่วงรู้ถึงความแท้จริงของข้อมูลหรือการขาดข้อมูลท่ีควรต้องแจ้งนั้น ย่อมไม่มีความรับผิดตามมาตรา 89/20 
หมายเหต ุ  

 ให้แนบเอกสารหลักฐานประกอบด้วย  ท้ังนี้ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปีน้ีเป็นข้อมูลท่ีสำคัญท่ีผู้ลงทุนใช้ประกอบการตัดสินใจ
ลงทุน บริษัทจึงควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อนท่ีจะส่งให้สำนักงาน 
** พร้อมตราประทับบริษทั (ถ้ามี) 
*** ใช้บังคับกับบริษัทท่ีอยู่ภายใต้บังคับของหมวด 3/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551 เท่าน้ัน 
 
 
 
 
 


