
 

 
        31 กรกฎาคม  2544  

 
เรียน ผูจ้ดัการ 
  บรษิัทจดทะเบียนและบรษิัทที่มีหนา้ที่ยื่นรายงานตามมาตรา 56 แห่งพระราชบญัญัติ 
  หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535  
 

ที่ จ.(ว) 13 /2544  เรื่อง ขอซกัซอ้มความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัเกณฑก์ารยกเวน้ 

การจดัสง่งบการเงินรายไตรมาสของบรษิัทที่ออกหลกัทรพัย ์ 
 
  ดว้ยคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยไ์ดอ้อกประกาศคณะกรรรมการ  
ก.ล.ต. ที่ กจ. 20/2544 เรื่อง หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบัฐานะการเงิน 

และผลการด าเนินงานของบรษิัทที่ออกหลกัทรพัย ์(ฉบบัที่ 10) ลงวนัที่ 4 กรกฎาคม 2544 เพื่อปรบัปรุง 
หลกัเกณฑก์ารเปิดเผยขอ้มลูตามประกาศที่แนบมาดว้ย โดยมีผลใชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที่ 16 กรกฎาคม 2544 นัน้ 

 
  ส านกังานขอซกัซอ้มความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัเกณฑก์ารยกเวน้การจดัสง่งบการเงิน 

รายไตรมาสส าหรบับรษิัทที่มไิดม้ีหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (non-listed) 
และบรษิัทที่อยูร่ะหว่างถกูสั่งหา้มการซือ้ขายหลกัทรพัย ์(ขึน้เครื่องหมาย SP) อนัเนื่องมาจากอยู่ระหว่างฟ้ืนฟู
กิจการ และไดเ้ขา้สูก่ระบวนการฟ้ืนฟกูิจการตามกฎหมายว่าดว้ยลม้ละลายแลว้ ตามขอ้ 1 ของประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ขา้งตน้ เพื่อใหถื้อปฏิบตัิโดยถกูตอ้ง ดงันี ้
 
 1. หลกัการและเหตผุล 
   โดยที่ปัจจบุนับรษิัทจดทะเบียนซึ่งอยู่ระหว่างการฟ้ืนฟกูิจการ และไดเ้ขา้สูก่ระบวนการ 
ฟ้ืนฟกูิจการตามพระราชบญัญัติลม้ละลายแลว้ ยงัคงมีหนา้ที่ตอ้งจดัสง่รายงานตามมาตรา 56 ต่อส านกังาน  
ในขณะที่หลกัทรพัยข์องบรษิัทดงักลา่วไม่มีการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ (ขึน้เครื่องหมาย SP) ประกอบกบั
บรษิัทดงักลา่วเป็นบรษิัทที่ประสบปัญหาดา้นฐานะการเงิน โดยมีหนีส้ินลน้พน้ตวั และมีสว่นของผูถื้อหุน้ติดลบ  
ซึ่งมีภาระตอ้งด าเนินการตามขัน้ตอนของกระบวนการฟ้ืนฟแูละจ าเป็นตอ้งเรง่ฟ้ืนฟกูิจการเพื่อใหส้ามารถ 

ด าเนินธุรกิจต่อไปได ้ ดงันัน้ ความถ่ีในการเปิดเผยงบการเงินใหผู้ถื้อหุน้ของบรษิัทดงักลา่วจึงอาจไม่จ าเป็น 

ตอ้งเท่ากบับรษิัทจดทะเบียนทั่วไปที่หลกัทรพัยม์ีการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ จึงเหน็ควรยกเวน้การจดัสง่ 
งบการเงินรายไตรมาสใหบ้รษิัทในลกัษณะดงักลา่ว เพื่อช่วยลดภาระในการด าเนินการและค่าใชจ้่าย  อย่างไรก็ดี  
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เพื่อใหผู้ล้งทนุสามารถติดตามขอ้มลูทางการเงินไดเ้ป็นระยะ จึงเห็นควรใหจ้ดัสง่รายงานทางการเงินส าหรบัรอบ 

ระยะเวลาหกเดือนแรกของปีบญัชี  ทัง้นี ้หลกัการดงักลา่วใหค้รอบคลมุกรณีบรษิัทที่ไม่มีหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรพัย ์(non-listed) ดว้ย 
 
 2. ค าอธิบายขอ้ก าหนดในประกาศ 

  2.1 บรษิัทที่เขา้ข่ายไดร้บัยกเวน้ตามประกาศ  
   (1) บรษิัทที่ออกหลกัทรพัยท์ี่มไิดม้ีหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ หรือ
ศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัย ์(non-listed) 
   (2) บรษิัทที่มีหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ (listed) และอยู่ระหว่าง 
ถกูสั่งหา้มการซือ้ขายหลกัทรพัย ์(ขึน้เครื่องหมาย SP) อนัเนื่องมาจากอยู่ระหว่างฟ้ืนฟกูิจการ และไดเ้ขา้สู่
กระบวนการฟ้ืนฟกูจิการตามกฎหมายว่าดว้ยลม้ละลายแลว้  อย่างไรก็ดี ส  าหรบับรษิัทที่ถกูขึน้เครื่องหมาย SP 

จากการฟ้ืนฟกูิจการ แต่บรษิัทตดัสินใจจดัท าแผนฟ้ืนฟตูามแนวทางของตลาดหลกัทรพัยฯ์ โดยแต่งตัง้ที่ปรกึษา
ทางการเงินเพื่อรว่มจดัท าแผนฟ้ืนฟ ูไม่เขา้ข่ายตามประกาศนี ้แต่หากบรษิัทมีเหตจุ าเป็นหรอืเหตผุลที่สมควร 
อาจมีหนงัสือขอผ่อนผนัระยะเวลาการน าสง่งบการเงินและรายงานตามมาตรา 56 ต่อส านกังานเพิ่มเติม  
โดยส านกังานจะพิจารณาเหตผุลและขอ้เท็จจรงิเป็นรายกรณีไป 

  2.2  ช่วงเวลาเริ่มตน้และสิน้สดุการไดร้บัยกเวน้ 

   2.2.1  ช่วงเวลาเริ่มตน้ 

    (1) กรณีบรษิัทที่ไม่มีหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ (non-
listed) และบรษิัทจดทะเบียนที่เขา้สูก่ระบวนการฟ้ืนฟกูิจการตามกฎหมายว่าดว้ยลม้ละลายก่อนวนัมีผลใช้
บงัคบั 

ของประกาศฉบบันี ้(วนัที่ 16 กรกฎาคม 2544) ใหเ้ริ่มไดร้บัยกเวน้การน าสง่งบการเงินประจ าไตรมาสซึ่งจะ 
ครบก าหนดสง่ภายหลงัวนัมีผลใชบ้งัคบัของประกาศฉบบันี ้ ทัง้นี ้หากงบการเงินงวดไตรมาสที่ไดร้บัยกเวน้ 

ไตรมาสแรกเป็นงวดไตรมาสที่ 2 ซึ่งบรษิัทจะตอ้งสง่รายงานอื่นตาม 2.3 แทน  หากบรษิัทไดเ้ตรียมการส าหรบั 

งบการเงินไวแ้ลว้ บรษิัทจะสามารถจดัสง่งบการเงินรายไตรมาสที่ผ่านการสอบทานจากผูส้อบบญัชีแทนรายงาน
ตามขอ้ 2.3 ก็ได ้
    (2) กรณีบรษิัทที่เขา้สูก่ระบวนการฟ้ืนฟกูิจการตามกฎหมายว่าดว้ยลม้ละลาย
ภายหลงัวนัมีผลใชบ้งัคบัของประกาศฉบบันีใ้หเ้ริ่มไดร้บัยกเวน้การน าสง่งบการเงินรายไตรมาสตัง้แต่ 
งวดไตรมาสที่มีวนัสิน้สดุงวดบญัชีภายหลงัวนัที่ศาลลม้ละลายกลางมีค าสั่งรับค ารอ้งขอฟ้ืนฟกูิจการของบรษิัท 

ดงักลา่ว 
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    ตวัอย่าง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
    ในกรณีที่ศาลลม้ละลายกลางรบัค ารอ้งขอฟ้ืนฟกูิจการในช่วงแรก คือ 
ก่อนวนัสิน้สดุงวดบญัชีของงบการเงินไตรมาสที่ 3 ใหบ้รษิัทดงักลา่วเริ่มไดร้บัยกเวน้การสง่งบการเงิน 

งวดไตรมาสดงักลา่วเป็นตน้ไป  อย่างไรก็ดี หากศาลรบัค ารอ้งฟ้ืนฟกูิจการภายหลงัวนัสิน้สดุงวดบญัชี 
ไตรมาสดงักลา่ว บรษิัทจะเริ่มไดร้บัยกเวน้การสง่งบการเงินรายไตรมาสในไตรมาสถดัไป 

   2.2.2 ช่วงเวลาสิน้สดุ 

  บรษิัทจะสิน้สดุการไดร้บัยกเวน้การน าสง่งบการเงินรายไตรมาสตามประกาศ 

เม่ือหลกัทรพัยข์องบรษิัทไดม้ีการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ (ปลดเครื่องหมาย SP) หรือบรษิัทไดด้ าเนินการ
ตามกระบวนการฟ้ืนฟกูิจการแลว้เสรจ็ หรือแลว้แต่เวลาใดจะถึงก่อน 

 ตวัอย่าง 
 

 

 

 

 

 

 

 
    ในกรณีที่หลกัทรพัยข์องบรษิัทมีการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัย ์หรือ 
บรษิทัด าเนินการตามกระบวนการฟ้ืนฟเูสรจ็สิน้ (แลว้แต่เวลาใดจะถึงก่อน) อยู่ในช่วงก่อนวนัครบก าหนดสง่ 
งบการเงิน ใหบ้รษิัทเริ่มมีหนา้ที่ในการจดัท าและน าสง่งบการเงินรายไตรมาสตัง้แต่งวดดงักลา่วดว้ย 

วันทีศ่าลรับค าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการ
การ ไดร้บัยกเวน้การน าส่งงบการเงินรายไตรมาส 3 

จะไดร้บัยกเวน้การน าส่งงบการเงินไตรมาสถดัไป 

วนัสิน้สดุงวดบญัชี 
งบไตรมาสที่ 3 

วนัครบก าหนดส่ง 
งบไตรมาสที่ 3 

เหตุแห่งการสิน้สุด 

เร่ิมมีหนา้ที่จดัท าและน าส่งงบการเงินรายไตรมาส 

วนัครบก าหนดส่ง 
งบไตรมาส 
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  2.3 การจดัสง่ขอ้มลูแทนการจดัท างบการเงินรายไตรมาส 
   2.3.1 ขอ้มลูที่ตอ้งน าสง่ 
   (1) รายงานทางการเงินส าหรบัรอบระยะเวลาหกเดือนแรกของปีบญัชี  
โดยใหม้ีขอ้มลูเช่นเดียวกบังบการเงิน แต่ไม่จ าเป็นตอ้งผ่านการสอบทานจากผูส้อบบญัชี  ทัง้นี ้บรษิัทอาจ 
แนบหมายเหตปุระกอบงบการเงินมาดว้ยก็ได ้

    (2) ค าอธิบายและการวิเคราะหฐ์านะการเงินและผลการด าเนินงาน  
ซึ่งมีรายการอย่างนอ้ยดงัต่อไปนี ้
     (ก) ความคืบหนา้ของการฟ้ืนฟกูิจการ ทัง้ในช่วงจดัท าแผนและ 
บรหิารแผนฟ้ืนฟกูจิการ 
     (ข) ภาระผกูพนัและหนีส้นิที่อาจเกิดขึน้ในภายหนา้  
     (ค) การวิเคราะหฐ์านะการเงินและผลการด าเนินงาน โดยใหม้ี 
ลกัษณะเช่นเดียวกบัหวัขอ้ 12(2) ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน ในสว่นที่ 2 บรษิัทที่ออกหลกัทรพัย ์

ของแบบ 56-1  ทัง้นี ้หากบรษิทัอยู่ในช่วงบรหิารแผน ใหบ้รษิัทเปรียบเทียบการด าเนินการตามแผนกบั 

การปฏิบตัิงานจรงิ และหากมีความแตกต่างกนัอย่างมีสาระส าคญั ใหอ้ธิบายเพิ่มเติมดว้ย 
     (ง) รายการระหว่างกนักบับคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ โดยใหม้ี 
ลกัษณะเช่นเดียวกบัหวัขอ้ 11 รายการระหว่างกนั ในสว่นที่ 2 บรษิัทที่ออกหลกัทรพัยข์องแบบ 56-1  
 

  ทัง้นี ้ประกาศฉบบัดงักลา่วอยู่ใน web site ของส านกังาน ซึ่งบรษิัทท่านสามารถ 
คน้หาไดท้ี่ http:// www.sec.or.th/ html3/inform.htm 

   
  จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบตัิโดยทั่วกนั 
 

 ขอแสดงความนบัถือ 
 

 

 
  แทน 

 เลขาธิการ 
 

ฝ่ายจดทะเบียนหลกัทรพัย ์
โทร. 0-2252-3223 ต่อ 1419 

http://www.sec.or.th/

