31 กรกฎาคม 2544
เรียน

ผูจ้ ดั การ
บริษัทจดทะเบียนและบริษัทที่มีหน้าที่ย่นื รายงานตามมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ที่ จ.(ว) 13 /2544 เรื่อง ขอซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การยกเว้น
การจัดส่งงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

ด้วยคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ออกประกาศคณะกรรรมการ
ก.ล.ต. ที่ กจ. 20/2544 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน
และผลการดาเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2544 เพื่อปรับปรุง
หลักเกณฑ์การเปิ ดเผยข้อมูลตามประกาศที่แนบมาด้วย โดยมีผลใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ 16 กรกฎาคม 2544 นัน้
สานักงานขอซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การยกเว้นการจัดส่งงบการเงิน
รายไตรมาสสาหรับบริษัทที่มไิ ด้มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (non-listed)
และบริษัทที่อยูร่ ะหว่างถูกสั่งห้ามการซือ้ ขายหลักทรัพย์ (ขึน้ เครื่องหมาย SP) อันเนื่องมาจากอยู่ระหว่างฟื ้ นฟู
กิจการ และได้เข้าสูก่ ระบวนการฟื ้ นฟูกิจการตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลายแล้ว ตามข้อ 1 ของประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ข้างต้น เพื่อให้ถือปฏิบตั ิโดยถูกต้อง ดังนี ้
1. หลักการและเหตุผล
โดยที่ปัจจุบนั บริษัทจดทะเบียนซึ่งอยู่ระหว่างการฟื ้ นฟูกิจการ และได้เข้าสูก่ ระบวนการ
ฟื ้ นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติลม้ ละลายแล้ว ยังคงมีหน้าที่ตอ้ งจัดส่งรายงานตามมาตรา 56 ต่อสานักงาน
ในขณะที่หลักทรัพย์ของบริษัทดังกล่าวไม่มีการซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (ขึน้ เครื่องหมาย SP) ประกอบกับ
บริษัทดังกล่าวเป็ นบริษัทที่ประสบปั ญหาด้านฐานะการเงิน โดยมีหนีส้ ินล้นพ้นตัว และมีสว่ นของผูถ้ ือหุน้ ติดลบ
ซึ่งมีภาระต้องดาเนินการตามขัน้ ตอนของกระบวนการฟื ้ นฟูและจาเป็ นต้องเร่งฟื ้ นฟูกิจการเพื่อให้สามารถ
ดาเนินธุรกิจต่อไปได้ ดังนัน้ ความถี่ในการเปิ ดเผยงบการเงินให้ผถู้ ือหุน้ ของบริษัทดังกล่าวจึงอาจไม่จาเป็ น
ต้องเท่ากับบริษัทจดทะเบียนทั่วไปที่หลักทรัพย์มีการซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงเห็นควรยกเว้นการจัดส่ง
งบการเงินรายไตรมาสให้บริษัทในลักษณะดังกล่าว เพื่อช่วยลดภาระในการดาเนินการและค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ดี

-2เพื่อให้ผลู้ งทุนสามารถติดตามข้อมูลทางการเงินได้เป็ นระยะ จึงเห็นควรให้จดั ส่งรายงานทางการเงินสาหรับรอบ
ระยะเวลาหกเดือนแรกของปี บญ
ั ชี ทัง้ นี ้ หลักการดังกล่าวให้ครอบคลุมกรณีบริษัทที่ไม่มีหลักทรัพย์จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ (non-listed) ด้วย
2. คาอธิบายข้อกาหนดในประกาศ
2.1 บริษัทที่เข้าข่ายได้รบั ยกเว้นตามประกาศ
(1) บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ท่มี ไิ ด้มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ
ศูนย์ซือ้ ขายหลักทรัพย์ (non-listed)
(2) บริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (listed) และอยู่ระหว่าง
ถูกสั่งห้ามการซือ้ ขายหลักทรัพย์ (ขึน้ เครื่องหมาย SP) อันเนื่องมาจากอยู่ระหว่างฟื ้ นฟูกิจการ และได้เข้าสู่
กระบวนการฟื ้ นฟูกจิ การตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลายแล้ว อย่างไรก็ดี สาหรับบริษัทที่ถกู ขึน้ เครื่องหมาย SP
จากการฟื ้ นฟูกิจการ แต่บริษัทตัดสินใจจัดทาแผนฟื ้ นฟูตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยแต่งตัง้ ที่ปรึกษา
ทางการเงินเพื่อร่วมจัดทาแผนฟื ้ นฟู ไม่เข้าข่ายตามประกาศนี ้ แต่หากบริษัทมีเหตุจาเป็ นหรือเหตุผลที่สมควร
อาจมีหนังสือขอผ่อนผันระยะเวลาการนาส่งงบการเงินและรายงานตามมาตรา 56 ต่อสานักงานเพิ่มเติม
โดยสานักงานจะพิจารณาเหตุผลและข้อเท็จจริงเป็ นรายกรณีไป
2.2 ช่วงเวลาเริ่มต้นและสิน้ สุดการได้รบั ยกเว้น
2.2.1 ช่วงเวลาเริ่มต้น
(1) กรณีบริษัทที่ไม่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (nonlisted) และบริษัทจดทะเบียนที่เข้าสูก่ ระบวนการฟื ้ นฟูกิจการตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลายก่อนวันมีผลใช้
บังคับ
ของประกาศฉบับนี ้ (วันที่ 16 กรกฎาคม 2544) ให้เริ่มได้รบั ยกเว้นการนาส่งงบการเงินประจาไตรมาสซึ่งจะ
ครบกาหนดส่งภายหลังวันมีผลใช้บงั คับของประกาศฉบับนี ้ ทัง้ นี ้ หากงบการเงินงวดไตรมาสที่ได้รบั ยกเว้น
ไตรมาสแรกเป็ นงวดไตรมาสที่ 2 ซึ่งบริษัทจะต้องส่งรายงานอื่นตาม 2.3 แทน หากบริษัทได้เตรียมการสาหรับ
งบการเงินไว้แล้ว บริษัทจะสามารถจัดส่งงบการเงินรายไตรมาสที่ผ่านการสอบทานจากผูส้ อบบัญชีแทนรายงาน
ตามข้อ 2.3 ก็ได้
(2) กรณีบริษัทที่เข้าสูก่ ระบวนการฟื ้ นฟูกิจการตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย
ภายหลังวันมีผลใช้บงั คับของประกาศฉบับนีใ้ ห้เริ่มได้รบั ยกเว้นการนาส่งงบการเงินรายไตรมาสตัง้ แต่
งวดไตรมาสที่มีวนั สิน้ สุดงวดบัญชีภายหลังวันที่ศาลล้มละลายกลางมีคาสั่งรับคาร้องขอฟื ้ นฟูกิจการของบริษัท
ดังกล่าว

-3ตัวอย่าง
วันทีศ่ าลรับคาร้องขอฟื้ นฟูกิจการ
การ ได้รบั ยกเว้นการนาส่งงบการเงินรายไตรมาส 3
จะได้รบั ยกเว้นการนาส่งงบการเงินไตรมาสถัดไป
วันสิน้ สุดงวดบัญชี
งบไตรมาสที่ 3

วันครบกาหนดส่ง
งบไตรมาสที่ 3

ในกรณีท่ศี าลล้มละลายกลางรับคาร้องขอฟื ้ นฟูกิจการในช่วงแรก คือ
ก่อนวันสิน้ สุดงวดบัญชีของงบการเงินไตรมาสที่ 3 ให้บริษัทดังกล่าวเริ่มได้รบั ยกเว้นการส่งงบการเงิน
งวดไตรมาสดังกล่าวเป็ นต้นไป อย่างไรก็ดี หากศาลรับคาร้องฟื ้ นฟูกิจการภายหลังวันสิน้ สุดงวดบัญชี
ไตรมาสดังกล่าว บริษัทจะเริ่มได้รบั ยกเว้นการส่งงบการเงินรายไตรมาสในไตรมาสถัดไป
2.2.2 ช่วงเวลาสิน้ สุด
บริษัทจะสิน้ สุดการได้รบั ยกเว้นการนาส่งงบการเงินรายไตรมาสตามประกาศ
เมื่อหลักทรัพย์ของบริษัทได้มีการซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (ปลดเครื่องหมาย SP) หรือบริษัทได้ดาเนินการ
ตามกระบวนการฟื ้ นฟูกิจการแล้วเสร็จ หรือแล้วแต่เวลาใดจะถึงก่อน
ตัวอย่าง
เหตุแห่งการสิน้ สุด
เริ่มมีหน้าที่จดั ทาและนาส่งงบการเงินรายไตรมาส
วันครบกาหนดส่ง
งบไตรมาส

ในกรณีท่หี ลักทรัพย์ของบริษัทมีการซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ หรือ
บริษทั ดาเนินการตามกระบวนการฟื ้ นฟูเสร็จสิน้ (แล้วแต่เวลาใดจะถึงก่อน) อยู่ในช่วงก่อนวันครบกาหนดส่ง
งบการเงิน ให้บริษัทเริ่มมีหน้าที่ในการจัดทาและนาส่งงบการเงินรายไตรมาสตัง้ แต่งวดดังกล่าวด้วย

-42.3 การจัดส่งข้อมูลแทนการจัดทางบการเงินรายไตรมาส
2.3.1 ข้อมูลที่ตอ้ งนาส่ง
(1) รายงานทางการเงินสาหรับรอบระยะเวลาหกเดือนแรกของปี บญ
ั ชี
โดยให้มีขอ้ มูลเช่นเดียวกับงบการเงิน แต่ไม่จาเป็ นต้องผ่านการสอบทานจากผูส้ อบบัญชี ทัง้ นี ้ บริษัทอาจ
แนบหมายเหตุประกอบงบการเงินมาด้วยก็ได้
(2) คาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
ซึ่งมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี ้
(ก) ความคืบหน้าของการฟื ้ นฟูกิจการ ทัง้ ในช่วงจัดทาแผนและ
บริหารแผนฟื ้ นฟูกจิ การ
(ข) ภาระผูกพันและหนีส้ นิ ที่อาจเกิดขึน้ ในภายหน้า
(ค) การวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน โดยให้มี
ลักษณะเช่นเดียวกับหัวข้อ 12(2) ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน ในส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์
ของแบบ 56-1 ทัง้ นี ้ หากบริษทั อยู่ในช่วงบริหารแผน ให้บริษัทเปรียบเทียบการดาเนินการตามแผนกับ
การปฏิบตั ิงานจริง และหากมีความแตกต่างกันอย่างมีสาระสาคัญ ให้อธิบายเพิ่มเติมด้วย
(ง) รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้มี
ลักษณะเช่นเดียวกับหัวข้อ 11 รายการระหว่างกัน ในส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ของแบบ 56-1
ทัง้ นี ้ ประกาศฉบับดังกล่าวอยู่ใน web site ของสานักงาน ซึ่งบริษัทท่านสามารถ
ค้นหาได้ท่ี http:// www.sec.or.th/ html3/inform.htm
จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบตั ิโดยทั่วกัน
ขอแสดงความนับถือ

แทน
เลขาธิการ
ฝ่ ายจดทะเบียนหลักทรัพย์
โทร. 0-2252-3223 ต่อ 1419

