
 

 
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

ท่ี ทจ. 13/2553 
เร่ือง  หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูล 

เก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
ของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์

(ฉบบัท่ี 3) 
 
 

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551  
และมาตรา 56 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  อนัเป็นพระราชบญัญติั 
ท่ีมีบทบญัญติับางประการเก่ียวกบัการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกบั 
มาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  
บญัญติัใหก้ระท าไดโ้ดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 

  ขอ้ 1   ใหย้กเลิกความใน (1) ของขอ้ 2 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทจ. 11/2552  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงินและ 
ผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์ลงวนัท่ี 13 มีนาคม พ.ศ. 2552  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  “(1)  เวน้แต่จะก าหนดไวเ้ป็นการเฉพาะในประกาศน้ี  ให้น าบทนิยามท่ีก าหนดไวใ้น
ประกาศดงัต่อไปน้ี มาใชใ้นประกาศน้ีและแบบตามประกาศน้ีโดยอนุโลม 
          (ก)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการออกและเสนอขายใบส าคญั
แสดงสิทธิอนุพนัธ์ ในส่วนท่ีเก่ียวกบับริษทัท่ีออกหลกัทรัพยซ่ึ์งมีหนา้ท่ีตามประกาศน้ีเน่ืองจากการออก
และเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ 
         (ข)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนด
บทนิยามในประกาศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายตราสารหน้ีทุกประเภท ในส่วนท่ีเก่ียวกบับริษทัท่ีออก
หลกัทรัพยซ่ึ์งมีหนา้ท่ีตามประกาศน้ีเน่ืองจากการออกและเสนอขายตราสารหน้ี 
         (ค)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนด
บทนิยามในประกาศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย ์ในส่วนท่ีเก่ียวกบับริษทัท่ีออกหลกัทรัพย  ์
ซ่ึงมีหนา้ท่ีตามประกาศน้ีเน่ืองจากการออกและเสนอขายหลกัทรัพยอ่ื์นนอกจาก (ก) และ (ข)”     
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  ขอ้ 2   ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็นวรรคส่ีของขอ้ 3 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบั 
ตลาดทุน ท่ี ทจ. 11/2552  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบั 
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์ลงวนัท่ี 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 
  “ใหบ้ริษทัท่ีออกหลกัทรัพยซ่ึ์งเป็นนิติบุคคลท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้นและไดรั้บ
อนุญาตใหเ้สนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ มีหนา้ท่ีจดัท าและส่งงบการเงินและรายงานเก่ียวกบั 
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 5 โดยอนุโลม ต่อส านกังานจ านวนสองฉบบั
ตั้งแต่วนัท่ีแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนท่ีนิติบุคคลดงักล่าวไดย้ืน่ต่อส านกังาน 
มีผลใชบ้งัคบัแลว้” 

  ขอ้ 3   ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็นขอ้ 3/1 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทจ. 11/2552  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงิน 
และผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์ลงวนัท่ี 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 

“ขอ้ 3/1   ให้นิติบุคคลท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้นตามขอ้ 3 วรรคส่ี ปฏิบติัตามขอ้ก าหนด
ดงัต่อไปน้ี 

(1)  ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการส่งขอ้มูลในรูปขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ตามความในขอ้ 8  
(2)  ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการส้ินสุดหนา้ท่ีจดัท าและส่งงบการเงินและรายงานเก่ียวกบั 

ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานต่อส านกังานตามประกาศน้ีตามความในขอ้ 9 และ 
(3)  ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการขอผอ่นผนัการเปิดเผยขอ้มูลในแบบ 56-1 หรือแบบ 56-dw 

ตามความในขอ้ 10 วรรคหน่ึง และการขอผอ่นผนัเก่ียวกบัระยะเวลาในการส่งงบการเงินหรือรายงาน
เก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานตามขอ้ 11 โดยอนุโลม” 

  ขอ้ 4   ใหย้กเลิกความในขอ้ 5 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 11/2552  
เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน
ของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์ลงวนัท่ี 13 มีนาคม พ.ศ. 2552  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

 “ขอ้ 5   ใหบ้ริษทัท่ีออกหลกัทรัพยท่ี์จดัตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซ่ึงเป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ดงัต่อไปน้ี ส่งงบการเงินต่อส านกังานภายในระยะเวลาเดียวกบัท่ีจดัส่งใหก้บัหน่วยงานทางการซ่ึงเป็น 
ผูก้  ากบัดูแลการประกอบธุรกิจโดยตรง หรือกระทรวงพาณิชย ์แลว้แต่ระยะเวลาใดจะถึงก่อน 

(1)  เสนอขายหุน้กูห้รือตัว๋เงินต่อผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่ โดยมีการจด 
ขอ้จ ากดัการโอนหรือเง่ือนไขการโอนหุ้นกูห้รือตัว๋เงินนั้นใหจ้ ากดัอยูใ่นกลุ่มผูล้งทุนดงักล่าว หรือเสนอขาย
ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์  

 (2)  มิไดมี้หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  เวน้แต่ใบส าคญั
แสดงสิทธิอนุพนัธ์ และ 
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 (3)  ไม่มีการเสนอขายหลกัทรัพยใ์นลกัษณะอ่ืนนอกจากท่ีก าหนดใน (1) 
               ใหบ้ริษทัตามวรรคหน่ึงท่ีออกหุน้กูต้ามโครงการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย  ์
ยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี โดยใชแ้บบ 56-4 ทา้ยประกาศน้ีต่อส านกังาน ภายในสามเดือน 
นบัแต่วนัส้ินสุดรอบระยะเวลาบญัชี   
                ใหบ้ริษทัตามวรรคหน่ึงท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ ยืน่แบบแสดงรายการ 
ขอ้มูลประจ าปี โดยใชแ้บบ 56-dw ทา้ยประกาศน้ีต่อส านกังาน ภายในสามเดือนนบัแต่วนัส้ินสุด 
รอบระยะเวลาบญัชี” 

  ขอ้ 5   ใหย้กเลิกความใน (2) ของขอ้ 6 วรรคหน่ึง แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบั 
ตลาดทุน ท่ี ทจ. 11/2552  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบั 
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์ลงวนัท่ี 13 มีนาคม พ.ศ. 2552   
ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 19/2552  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข  
และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย์ 
(ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 22 เมษายน พ.ศ. 2552  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  “(2)  ใหบ้ริษทัส่งเอกสารดงัต่อไปน้ี ตามระยะเวลาท่ีก าหนดใน (3) โดยจะจดัท าเป็น
ภาษาองักฤษก็ได ้  
           (ก)  งบการเงินรายไตรมาสท่ีผูส้อบบญัชีไดส้อบทานแลว้ (ถา้มี) 
           (ข)  งบการเงินประจ างวดการบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบและแสดงความเห็นแลว้  

         (ค)  แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี  เวน้แต่บริษทัท่ีออกหลกัทรัพยต์าม (1) (ก) 
หรือ (ข) ท่ีมีหนา้ท่ีตามประกาศน้ีเน่ืองจากการเสนอขายต่อผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่ โดยมี 
การจดขอ้จ ากดัการโอนหรือเง่ือนไขการโอนใหจ้ ากดัอยูใ่นกลุ่มผูล้งทุนดงักล่าว ไม่ตอ้งส่งแบบดงักล่าว   

 บริษทัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ตาม (1) (ง) ตอ้งจดัใหแ้บบแสดงรายการ 
ขอ้มูลประจ าปีตาม (ค) มีขอ้มูลอยา่งนอ้ยเทียบเท่ากบัขอ้มูลตามท่ีก าหนดในแบบ 56-dw  

 บริษทัท่ีออกหลกัทรัพยต์าม (1) (ก) (ข) หรือ (ง) ซ่ึงไม่มีหนา้ท่ีจดัท าและส่ง 
งบการเงินรายไตรมาสหรืองบการเงินประจ างวดหกเดือนต่อตลาดหลกัทรัพยต์่างประเทศหรือหน่วยงาน
ก ากบัดูแลในต่างประเทศ  บริษทัไม่จ าตอ้งส่งงบการเงินดงักล่าวต่อส านกังาน  
           ใหบ้ริษทัท่ีออกหลกัทรัพยต์าม (1) (ข) ท่ีมีหนา้ท่ีตามประกาศน้ีเน่ืองจาก 
การเสนอขายในกรณีทัว่ไป จดัท าขอ้มูลตามวรรคหน่ึงให้สอดคลอ้งกบัแบบ 69-FD ทา้ยประกาศ 
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 14/2552  เร่ือง การเสนอขายพนัธบตัรต่างประเทศหรือหุน้กู ้
ต่างประเทศในประเทศไทย ลงวนัท่ี 13 มีนาคม พ.ศ. 2552  โดยอนุโลม แต่ตอ้งปรับปรุงใหข้อ้มูล 
เป็นปัจจุบนั” 
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  ขอ้ 6   ใหย้กเลิกความในวรรคหน่ึงของขอ้ 8 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทจ. 11/2552  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงินและ 
ผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์ลงวนัท่ี 13 มีนาคม พ.ศ. 2552  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  “ขอ้ 8   นอกจากการส่งขอ้มูลในรูปเอกสารส่ิงพิมพแ์ลว้  ใหบ้ริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์
ส่งงบการเงินและรายงานเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานตามรายการในขอ้ 4 วรรคหน่ึง 
(1) (2) และ (3)  ขอ้ 5 หรือขอ้ 6(2) (ก) (ข) และ (ค) แลว้แต่กรณี ต่อส านกังานในรูปขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์            
ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  กรณีบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยเ์ป็นบริษทัจดทะเบียนหรือเป็นบริษทัท่ีมีใบส าคญั
แสดงสิทธิอนุพนัธ์เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ใหส่้งขอ้มูลดงักล่าว
ผา่นระบบการรับส่งขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตามแนวทางท่ีตลาดหลกัทรัพย ์
แห่งประเทศไทยก าหนด 

(2)  กรณีบริษทัอ่ืนนอกจาก (1)  ใหส่้งขอ้มูลดงักล่าวผา่นระบบการรับส่งขอ้มูล                      
ตามแนวทางท่ีส านกังานก าหนด” 

ขอ้ 7   ใหย้กเลิกความใน (7) ของขอ้ 9 วรรคหน่ึง แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุน ท่ี ทจ. 11/2552  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบั 
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์ลงวนัท่ี 13 มีนาคม พ.ศ. 2552   
และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  “(7)  บริษทัท่ีออกหลกัทรัพยมี์จ านวนผูถื้อหลกัทรัพยท์ุกประเภทรวมกนัไม่เกิน 
หน่ึงร้อยราย และบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยน์ั้นมิไดมี้หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง 
ประเทศไทยหรือมิไดมี้หลกัทรัพยซ้ื์อขายในศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพย ์ ทั้งน้ี บริษทัดงักล่าวตอ้งมิได ้
มีหนา้ท่ีในการจดัท าและส่งงบการเงินและรายงานตามประกาศน้ีอนัเน่ืองมาจากการออกหลกัทรัพย์
ประเภทหุ้นกู ้ตัว๋เงิน หรือใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์  เวน้แต่ไดรั้บความยนิยอมเป็นหนงัสือจาก 
ผูถื้อหุน้กู ้ตัว๋เงิน หรือใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ทุกรายว่าไม่ประสงคจ์ะไดรั้บขอ้มูลตามประกาศน้ี” 

ขอ้ 8   ใหย้กเลิกแบบ 56-dw ทา้ยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 11/2552  
เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน
ของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์ลงวนัท่ี 13 มีนาคม พ.ศ. 2552  และใหใ้ชแ้บบ 56-dw ทา้ยประกาศน้ีแทน 

ขอ้ 9   ใหบ้ริษทัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีมีหนา้ท่ีตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 11/2552  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบั 
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์ลงวนัท่ี 13 มีนาคม พ.ศ. 2552   
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ก่อนการแกไ้ขโดยประกาศน้ี ยงัคงมีหนา้ท่ีตอ้งปฏิบติัตามประกาศดงักล่าวต่อไป  เวน้แต่ไดแ้สดง 
ความประสงคจ์ะขอปฏิบติัตามประกาศน้ีก่อนวนัครบระยะเวลาการส่งรายงานเก่ียวกบัฐานะการเงิน 
และผลการด าเนินงานตามประกาศฉบบัเดิม 

  ขอ้ 10   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี  1  พฤษภาคม  พ.ศ. 2553  เป็นตน้ไป  

  ประกาศ  ณ  วนัท่ี  1  เมษายน  พ.ศ. 2553   
 

 
 

 (นายธีระชยั  ภูวนาถนรานุบาล) 
 เลขาธิการ 
 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์
 ประธานกรรมการ 
 คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

 

_________________________________________________________________________________ 

หมายเหต ุ: เหตุผลในการออกประกาศฉบบัน้ี คือ เพื่อปรับปรุงขอ้ก าหนดในการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบั
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ ใหมี้ความเหมาะสมยิง่ขึ้น 
โดยการก าหนดใหผู้อ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ส่งรายงานฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
ในลกัษณะเดียวกบัท่ีไดส่้งใหก้บัหน่วยงานท่ีก ากบัดูแลผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์โดยตรง 
จึงจ าเป็นตอ้งออกประกาศน้ี  
 
 


