ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 44/2556
เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิ ดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
ของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์
(ฉบับประมวล)
__________________________
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 16/6 และมาตรา 89/27 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
อันเป็ นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิ ทธิและเสรี ภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 และมาตรา 64 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
คณะกรรมการกากับตลาดทุนออกข้อกาหนดไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้ ให้ใช้บงั คับสาหรับการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและ
ผลการดาเนินงานตามมาตรา 56 ที่มีหน้าที่จดั ส่งต่อสานักงานตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 เป็ นต้นไป
ข้อ 2 ให้ยกเลิก
(1) ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 11/2552 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการรายงานการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์
ลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2552
(2) ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 19/2552 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการรายงานการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2552
(3) ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 13/2553 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการรายงานการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2553
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(4) ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 27/2553 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการรายงานการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2553
(5) ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 6/2554 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการรายงานการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2554
(6) ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 33/2554 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการรายงานการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2554
(7) ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2555 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการรายงานการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2555
(8) ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 27/2555 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการรายงานการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 8) ลงวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
(9) ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2556 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการรายงานการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556
ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับกับการจัดทาและเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและ
ผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ตามมาตรา 32 และมาตรา 33 เว้นแต่จะมีขอ้ กาหนดสาหรับ
การจัดทาและเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ใด
ไว้เป็ นการเฉพาะในประกาศอื่น เช่น
(1) บริ ษทั ต่างประเทศที่ออกและเสนอขายหุน้ ซึ่งมีหน้าที่จดั ทาและเปิ ดเผยข้อมูลตาม
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยข้อกาหนดที่เกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดย
บริ ษทั ต่างประเทศเพื่อการเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(2) ทรัสตีที่เป็ นผูอ้ อกและเสนอขายศุกูก ซึ่งมีหน้าที่จดั ทาและเปิ ดเผยข้อมูล ตาม
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยข้อกาหนดที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายศุกูกและการ
เปิ ดเผยข้อมูล
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(3) ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ และทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน
ซึ่งมีหน้าที่จดั ทาและเปิ ดเผยข้อมูลตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการรายงานการเปิ ดเผยข้อมูลของกองทุนรวมและทรัสต์ที่มีการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์หรื อ
โครงสร้างพื้นฐาน
(4) โครงการจัดการลงทุนต่างประเทศซึ่งมีหน้าที่จดั ทาและเปิ ดเผยข้อมูลตาม
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยข้อกาหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยของโครงการ
จัดการลงทุนต่างประเทศ
ข้อ 4 ยกเลิก
ข้อ 5 ยกเลิก
ข้อ 6 ให้มีบทนิยามเพิ่มเติมดังนี้
“บริ ษทั ไทย” หมายความว่า บริ ษทั ตามมาตรา 4 ที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
“บริ ษทั ต่างประเทศ” หมายความว่า บริ ษทั ตามมาตรา 4 ที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ต่างประเทศ
“สถาบันการเงิน” หมายความว่า
(1) ธนาคารพาณิชย์ บริ ษทั เงินทุน หรื อบริ ษทั เครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจสถาบันการเงิน
(2) บริ ษทั หลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์



แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2561 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อ นไข และวิธี ก ารรายงานการเปิ ดเผยข้อ มู ล
เกี่ ย วกับฐานะการเงินและผลการดาเนิ นงานของบริ ษัทที่อ อกหลักทรัพ ย์ (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
(มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2561)

แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 5/2561 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อ นไข และวิธี การรายงานการเปิ ดเผยข้อ มูล
เกี่ ย วกับฐานะการเงิ นและผลการดาเนิ นงานของบริ ษัท ที่อ อกหลักทรัพ ย์ (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561
(มีผลใช้บงั คับเมือ่ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561)

ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 79/2561 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่ อนไข และวิธีการรายงานการเปิ ดเผยข้อ มูล
เกี่ ย วกับฐานะการเงินและผลการดาเนิ นงานของบริ ษัทที่อ อกหลักทรัพ ย์ (ฉบับที่ 15) ลงวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2561
(มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2562)

ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 79/2561 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่ อนไข และวิธีการรายงานการเปิ ดเผยข้อ มูล
เกี่ ย วกับฐานะการเงินและผลการดาเนิ นงานของบริ ษัทที่อ อกหลักทรัพ ย์ (ฉบับที่ 15) ลงวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2561
(มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2562)
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(3) สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นซึ่งเป็ นสถาบันการเงินตามกฎหมาย
ว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กูย้ มื ของสถาบันการเงิน
“ธนาคารพาณิชย์” หมายความว่า ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
“บริ ษทั หลักทรัพย์” หมายความว่า บริ ษทั หลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
“บริ ษทั ประกันชีวิต” หมายความว่า บริ ษทั ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต
ตามกฎหมายว่าด้วยประกันชี วติ
“บริ ษทั ประกันวินาศภัย” หมายความว่า บริ ษทั ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกัน
วินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยประกันวินาศภัย
“ผูม้ ีสิทธิเสนอโครงการ” หมายความว่า ผูท้ ี่ประสงค์ให้สินทรัพย์ของตนเป็ นสิ นทรั พย์
ในโครงการแปลงสิ นทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์
“ผูส้ อบบัญชี” หมายความว่า ผูส้ อบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน
“มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย” หมายความว่า มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินที่กาหนดโดยคณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชี พบัญชี
ภาค 1
ผูม้ ีหน้าที่ ประเภทข้อมูล และระยะเวลา
หมวด 1
หลักเกณฑ์ทวั่ ไป
ข้อ 7 ให้บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ดงั ต่อไปนี้ มีหน้าที่จดั ทาและส่ งรายงานที่แสดง
ฐานะการเงินและผลการดาเนิ นงานตามประกาศนี้ เว้นแต่มีเหตุที่ทาให้บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์สิ้นสุ ดหน้าที่
ตามที่กาหนดในภาค 4
(1) บริ ษทั ที่มีหุ้นเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
(2) บริ ษทั ที่ออกหุ้นซึ่งเคยมีการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ ้นนั้น
ต่อสานักงาน ไม่วา่ โดยบริ ษทั ที่ออกหุน้ หรื อผูถ้ ือหุน้
(3) บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ประเภทที่มีอายุของตราสารและยังไม่ครบอายุของตราสารนั้น
โดยการเสนอขายหลักทรัพย์ดงั กล่าวมีการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลต่อสานักงาน ไม่วา่ โดยบริ ษทั ที่ออก
หลักทรัพย์หรื อผูถ้ ือหลักทรัพย์
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ข้อ 8 รายงานที่แสดงฐานะการเงินและผลการดาเนินงานได้แก่ประเภทข้อมูลดังต่อไปนี้
(1) งบการเงิน
(2) รายงานทางการเงินสาหรับรอบระยะเวลาหกเดือนแรกของปี บัญชี
(3) การวิเคราะห์และคาอธิบายระหว่างกาลของฝ่ ายจัดการ (Interim Management
Discussion and Analysis)
(4) รายงานประจาปี
(5) แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี
(6) แบบแสดงรายการข้อมูลระหว่างปี
(7) รายงานอัตราส่ วนที่มีนยั สาคัญทางการเงิ นรายปี (key financial ratio)
ตามแบบ key financial ratio ท้ายประกาศนี้
ข้อ 9 ให้บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์จดั ทาและส่งรายงานที่แสดงฐานะการเงินและ
ผลการดาเนินงานตามที่กาหนดในข้อ 8 ต่อสานักงาน ตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้ ทั้งนี้ กรณี รายงานที่ตอ้ ง
ส่งผ่านระบบการรับส่งข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว
ประกอบกับข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยเกี่ยวกับการเปิ ดเผยสารสนเทศ
และการปฏิบตั ิการใด ๆ ของบริ ษทั จดทะเบียน
(1) การจัดทาและส่ งข้อมูลตามข้อ 8(1) (2) (4) (5) และ (7) รวมทั้งระยะเวลา
ในการส่ งให้เป็ นไปตามที่กาหนดในตารางท้ายประกาศนี้
(2) การจัดทาและส่งข้อมูลตามข้อ 8(3) รวมทั้งระยะเวลาในการส่ ง ให้เป็ นไปตามที่กาหนด
ในตารางท้ายประกาศนี้ เว้นแต่กรณี ตามข้อ 22
(3) การจัดทาและส่งข้อมูลตามข้อ 8(6) ให้เป็ นไปตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่กาหนด
ในหมวด 5 ของภาค 2



แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 44/2563 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่ อ นไข และวิธีการรายงานการเปิ ดเผยข้อ มูล
เกี่ ย วกับฐานะการเงินและผลการดาเนิ นงานของบริ ษัทที่อ อกหลักทรัพ ย์ (ฉบับที่ 19) ลงวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
(มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2563)

แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 13/2563 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อ นไข และวิธีการรายงานการเปิ ดเผยข้อ มูล
เกี่ ย วกับฐานะการเงินและผลการดาเนิ นงานของบริ ษัทที่อ อกหลักทรัพ ย์ (ฉบับที่ 18) ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
(มีผลใช้บงั คับเมือ่ วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2563)

แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 44/2563 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อ นไข และวิธีการรายงานการเปิ ดเผยข้อ มูล
เกี่ ย วกับฐานะการเงินและผลการดาเนิ นงานของบริ ษัทที่อ อกหลักทรัพ ย์ (ฉบับที่ 19) ลงวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
(มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2563)
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ข้อ 10 การจัดทาและส่ งรายงานตามข้อ 8 ให้เริ่ มเมื่อแบบแสดงรายการข้อมูลที่ยนื่ ต่อ
สานักงานมีผลใช้บงั คับแล้ว
ให้บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ที่เริ่ มมีหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง จัดทาและส่งงบการเงินตั้งแต่
งบการเงินรายไตรมาสหรื องบการเงินประจารอบปี บัญชีที่ถดั จากงบการเงินที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูล
ดังกล่าว แล้วแต่กรณี
หมวด 2
หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสาหรับบริ ษทั ไทย
ข้อ 11 ให้บริ ษทั ไทยที่มีหุ้นเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยและมีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศหรื อตลาดอื่นที่อยูภ่ ายใต้
การกากับดูแลของหน่วยงานทางการในต่างประเทศ ส่งรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
ต่อสานักงานตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) กรณีบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์มีหน้าที่ส่งรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ
หรื อหน่วยงานทางการในต่างประเทศตามรอบระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์หรื อหน่วยงานดังกล่าวกาหนด
ให้บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ส่งรายงานนั้นต่อสานักงานด้วย
(2) ในการจัดทาและส่งรายงานซึ่งบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์มีหน้าที่ส่งต่อสานักงาน
ตามประกาศนี้ รายงานดังกล่าวต้องมีรายละเอียดของข้อมูลไม่นอ้ ยกว่ารายงานที่บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์
ได้จดั ทาและเปิ ดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศหรื อหน่วยงานทางการในต่างประเทศ
(3) ในกรณีที่บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ตอ้ งเปิ ดเผยข้อมูลในรายงานที่บริ ษทั ส่งต่อ
ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศหรื อหน่วยงานทางการในต่างประเทศตาม (1) เพิ่มเติม ให้บริ ษทั ที่ออก
หลักทรัพย์เปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสานักงานด้วย
(4) บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ตอ้ งส่งรายงานตาม (1) และ (2) และเปิ ดเผยข้อมูลตาม
(3) (ถ้ามี) ต่อสานักงานภายในระยะเวลาไม่ชา้ กว่าที่บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์เปิ ดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์
ต่างประเทศหรื อหน่วยงานทางการในต่างประเทศ
(5) กรณีบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์จดั ทางบการเงินอีกฉบับหนึ่งซึ่งแตกต่างจากฉบับที่ส่ง
ต่อสานักงานเนื่องจากต้องจัดทาให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ถือปฏิบตั ิในต่างประเทศ
ให้บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์จดั ส่งงบการเงินฉบับที่เปิ ดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศหรื อหน่วยงาน
ทางการในต่างประเทศต่อสานักงานด้วย โดยให้ระบุมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ใช้สาหรับการ
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จัดทาและเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินฉบับที่เปิ ดเผยในต่างประเทศนั้น พร้อมทั้งเปรี ยบเทียบรายการบัญชี
ที่บนั ทึกตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่แตกต่างจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย
หรื อ International Financial Reporting Standards (IFRS) และอธิบายเหตุผลประกอบในหนังสื อนาส่ง
งบการเงินนั้นต่อสานักงาน
ข้อ 12 ในกรณีบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์มีการเปิ ดเผยราคาประเมินของทรัพย์สิน
ไว้ในรายงานที่แสดงฐานะการเงินและผลการดาเนินงานตามข้อ 8 การประเมินมูลค่าทรัพย์สินดังกล่าว
ต้องกระทาโดยบุคคลที่บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์พิจารณาว่ามีความเหมาะสมและสามารถประเมินมูลค่า
ทรัพย์สินให้สะท้อนมูลค่าที่แท้จริ งได้อย่างน่าเชื่อถือเพียงพอ โดยผูท้ ี่ทาหน้าที่ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
ดังกล่าวต้องเข้าลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ดว้ ย
(1) เป็ นที่ปรึ กษาทางการเงินหรื อบริ ษทั ประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนที่อยู่
ในบัญชีรายชื่อที่สานักงานให้ความเห็นชอบ หรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญเฉพาะด้านที่สานักงานให้การยอมรับ
(2) ในกรณี ท่ีผูท้ ี่ทาหน้าที่ประเมินมูลค่าทรัพย์สินเป็ นบุคคลต่างประเทศ ต้อง
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์เพิม่ เติมดังนี้
(ก) อยูใ่ นบัญชีรายชื่อของบุคคลซึ่งหน่วยงานทางการหรื อหน่วยงานกากับดูแล
ของประเทศอันเป็ นที่ต้ งั ของทรัพย์สินกาหนดให้สามารถทาหน้าที่ประเมินมูลค่าทรัพย์สินนั้น ๆ ได้
(ข) ในกรณีที่ไม่ปรากฏบัญชีรายชื่อตาม (ก) ผูท้ ี่ทาหน้าที่ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
ต้องเข้าลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
1. เป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ซึ่งมีผลงาน
เป็ นที่ยอมรับอย่างแพร่ หลายในประเทศอันเป็ นที่ต้ งั ของทรัพย์สินนั้น
2. เป็ นบุคคลที่มีมาตรฐานการปฏิบตั ิงานและระบบงานในการประเมิน
มูลค่าทรัพย์สินที่เป็ นสากล
3. เป็ นผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สินที่มีเครื อข่ายกว้างขวางในระดับสากล
(international firm)



แก้ไขเพิม่ เติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 22/2558 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อ นไข และวิธีการรายงานการเปิ ดเผยข้อ มูล
เกี่ ย วกับฐานะการเงินและผลการดาเนิ นงานของบริ ษัทที่อ อกหลักทรัพ ย์ (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2558
(มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2558)
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ภาค 2
การจัดทารายงานที่แสดงฐานะการเงิน
และผลการดาเนินงาน
หมวด 1
หลักเกณฑ์การจัดทางบการเงินและเอกสารประกอบ
ข้อ 13 งบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจารอบปี บัญชีของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์
ต้องผ่านการสอบทานหรื อตรวจสอบ แล้วแต่กรณี จากผูส้ อบบัญชี และในกรณีที่เป็ นงบการเงินรายไตรมาส
และงบการเงิน ประจารอบปี บัญชี ของบริ ษทั ที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนเป็ นการทัว่ ไป
(Public Offering) รายงานของผูส้ อบบัญชี ตอ้ งไม่มีความหมายในลักษณะดังต่อไปนี้
(1) การจัดทาและเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินไม่เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ที่ตอ้ งใช้ในการจัดทางบการเงินนั้น
(2) ผูส้ อบบัญชี ถูกจากัดขอบเขตการสอบทานหรื อตรวจสอบ แล้วแต่กรณี
โดยการกระทาหรื อไม่กระทาของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ หรื อของกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารของ
บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์
ส่วนที่ 1
บริ ษทั ไทย
ข้อ 14 งบการเงินของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ดงั ต่อไปนี้ ตอ้ งจัดทาตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินของไทย
(1) บริ ษทั ที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุน้ ต่อประชาชนเป็ นการทัว่ ไป (Public Offering)
ซึ่งอยูร่ ะหว่างดาเนินการนาหุ้นเข้าเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(2) บริ ษทั ที่มีหุ้นเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

9
(3) บริ ษทั ที่ไม่มีหุน้ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ซึ่งเสนอขายพันธบัตร หุ ้นกู้ หรื อตัว๋ เงิน แต่ไม่รวมถึงการเสนอขายพันธบัตร หุ ้นกู้ หรื อตัว๋ เงิน
ตามที่กาหนดในข้อ 15
ข้อ 15 ในกรณี เป็ นบริ ษทั ที่ไม่มีหุน้ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยซึ่งมีการเสนอขายหลักทรัพย์ตามที่กาหนดในข้อนี้ ให้จดั ทางบการเงินตามเงื่อนไข
ดังต่อไปนี้
(1) ให้จดั ทางบการเงินตามข้อกาหนดของกระทรวงพาณิ ชย์ในกรณีที่มีการเสนอขาย
หุน้ หรื อใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้อหุน้ โดยไม่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ที่มีหน้าที่ตามข้อกาหนดอื่นที่
กาหนดในส่ วนนี้
(2) ให้จดั ทางบการเงินตามข้อกาหนดของหน่วยงานทางการซึ่งเป็ นผูก้ ากับดูแล
การดาเนินการโดยตรงของบริ ษทั หรื อตามข้อกาหนดของกระทรวงพาณิชย์ แล้วแต่กรณี เมื่ อเป็ นกรณีใด
กรณี หนึ่งหรื อหลายกรณี ดงั นี้
(ก) ในกรณี เป็ นการเสนอขายพันธบัตร หุน้ กู้ หรื อตัว๋ เงิน ทั้งจานวนต่อผูล้ งทุน
สถาบันหรื อผูล้ งทุนรายใหญ่ โดยกรณีที่เป็ นพันธบัตรหรื อหุน้ กูต้ อ้ งมีการจดข้อจากัดการโอนพันธบัตร
หรื อหุน้ กูน้ ้ นั ให้จากัดอยูใ่ นกลุ่มผูล้ งทุนดังกล่าวด้วย
(ข) ในกรณี เป็ นการเสนอขายเฉพาะหุ ้นกูร้ ะยะสั้น หรื อตัว๋ เงิน โดยสถาบันการเงิน(ค)
ในกรณีเป็ นการเสนอขายเฉพาะใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์
(3) ให้จดั ทางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย หรื อมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินของต่างประเทศตามข้อ 25(2) (ข) (ค) (ง) หรื อ (จ) หรื อมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินอื่นที่สานักงานยอมรับตามข้อ 25(2) (ฉ) ได้ ในกรณีเป็ นการเสนอขายเฉพาะหลักทรัพย์ใด
หลักทรัพย์หนึ่งดังต่อไปนี้ (ทั้งนี้ หากมีการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ดว้ ย ให้ถือว่ายังอยู่
ภายใต้ขอ้ กาหนดในวงเล็บนี้ )



แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 70/2558 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อ นไข และวิธีการรายงานการเปิ ดเผยข้อ มูล
เกี่ ย วกับฐานะการเงินและผลการดาเนิ นงานของบริ ษัทที่อ อกหลักทรัพ ย์ (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2558
(มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559)

แก้ไขเพิม่ เติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 70/2558 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อ นไข และวิธีการรายงานการเปิ ดเผยข้อ มูล
เกี่ ย วกับฐานะการเงินและผลการดาเนิ นงานของบริ ษัทที่อ อกหลักทรัพ ย์ (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2558
(มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559)

แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 70/2558 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อ นไข และวิธีการรายงานการเปิ ดเผยข้อ มูล
เกี่ ย วกับฐานะการเงินและผลการดาเนิ นงานของบริ ษัทที่อ อกหลักทรัพ ย์ (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2558
(มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559)
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(ก) พันธบัตรหรื อหุน้ กูท้ ี่มีการชาระค่าพันธบัตรหรื อหุน้ กู้ เป็ นสกุลเงินตรา
ต่างประเทศ และได้เสนอขายพันธบัตรหรื อหุน้ กูน้ ้ นั พร้อมกันหรื อในระยะเวลาใกล้เคียงกันในประเทศ
อื่นด้วย ซึ่ งได้รับอนุญาตตามประกาศใดประกาศหนึ่งดังนี้
1. ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการเสนอขายหุ้นกู้
สกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย
2. ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและ
การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูท้ ี่ออกใหม่เพื่อการแปลงสิ นทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์
3. ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการเสนอขายตราสารหนี้
ของหน่วยงานภาครัฐไทย
4. ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและ
การอนุญาตให้ออกและเสนอขายหุ้นกูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝง
(ข) หุ้นกูท้ ี่ได้รับอนุญาตตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วย
การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ กูท้ ี่ออกใหม่เพื่อการแปลงสิ นทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์
โดยผูม้ ีสิทธิเสนอโครงการเป็ นกิจการตามกฎหมายต่างประเทศ
ข้อ 16 ในการจัดทางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย
บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ตอ้ งปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในข้อ 17 ข้อ 18 ข้อ 19 ข้อ 20 ข้อ 21
และข้อ 22 ด้วยในการจัดทางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย หากการจัดทา
หรื อการเปิ ดเผยข้อมูลในเรื่ องใดไม่มีมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยครอบคลุมถึง ให้บริ ษทั
ที่ออกหลักทรัพย์ระบุในหมายเหตุประกอบงบการเงินเกี่ยวกับรายการนโยบายบัญชีที่ใช้ปฏิบตั ิสาหรับ
การบันทึกบัญชีรายการนั้น และคาอธิบายว่านโยบายบัญชีดงั กล่าวเป็ นไปตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินใด
ข้อ 17 งบการเงินของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ตอ้ งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติม
ดังต่อไปนี้ดว้ ย
(1) รายการที่แสดงในงบการเงินรายไตรมาสต้องมีรายการครบถ้วนในลักษณะเดียวกับ
งบการเงินประจารอบปี บัญชี
(2) ในการจัดทาและนาเสนองบกาไรขาดทุน ให้ใช้รูปแบบการจาแนกค่าใช้จ่าย
ตามหน้าที่ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยว่าด้วยการนาเสนองบการเงิน เว้นแต่


แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2559 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อ นไข และวิธีการรายงานการเปิ ดเผยข้อ มูล
เกี่ ย วกับฐานะการเงิ นและผลการดาเนิ นงานของบริ ษัทที่อ อกหลักทรัพ ย์ (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
(มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2559)
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หน่วยงานทางการซึ่งเป็ นผูก้ ากับดูแลการประกอบธุรกิจโดยตรงของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์กาหนด
รู ปแบบการจัดทาและนาเสนองบกาไรขาดทุนไว้เป็ นการเฉพาะอยูแ่ ล้ว
ข้อ 18 ในกรณี บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์มีบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์
ต้องดาเนินการให้บริ ษทั ย่อยจัดทาข้อมูลทางการเงินและข้อมูลการเปิ ดเผยอื่นให้แก่บริ ษทั เพื่อให้บริ ษทั
สามารถจัดทางบการเงินรวมให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยและตามข้อกาหนด
ในส่ วนนี้ ทั้งนี้ งบการเงินรวมของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ตอ้ งเป็ นไปตามที่กาหนดในข้อ 13 ด้วย
ในกรณี มีเหตุตามที่กาหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยเกี่ยวกับ
การจัดทางบการเงินรวม หรื อมีเหตุจาเป็ นที่ทาให้บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ไม่สามารถนาข้อมูลทางการเงิน
ของบริ ษทั ย่อยใดมารวมในงบการเงินรวม บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ตอ้ งเปิ ดเผยเหตุผลและผลกระทบของ
การไม่นาข้อมูลทางการเงินของบริ ษทั ย่อยดังกล่าวมารวมไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมด้วย
ข้อ 19 หมายเหตุประกอบงบการเงินของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ตอ้ งแสดงข้อมูล
ดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์เป็ นสถาบันการเงิน ให้เปิ ดเผยรายละเอียดสิ นทรัพย์
ของบริ ษทั ที่เข้าเกณฑ์การจัดชั้นสิ นทรัพย์แต่ละชั้น ทั้งนี้ ให้ใช้เกณฑ์การจัดชั้นสิ นทรัพย์ที่กาหนด
โดยหน่วยงานทางการซึ่งเป็ นผูก้ ากับดูแลการประกอบธุรกิจโดยตรงของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์น้ นั
(2) ยอดรวมรายการซื้ อและรายการขายหลักทรัพย์จดทะเบียนที่เกิดขึ้นระหว่างงวด
ในกรณีบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์มีผลรวมของรายการซื้อและรายการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียน
เกินสองเท่าของยอดคงค้างของเงินลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียน และเกินร้อยละห้าของสิ นทรัพย์รวม
ณ วันสิ้ นงวด เว้นแต่บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็ นบริ ษัทหลักทรัพย์ ธนาคารพาณิ ชย์
บริ ษทั ประกันชี วิต บริ ษทั ประกันวินาศภัย หรื อบริ ษทั ที่ออกหลักทรั พย์น้ ันมี บริ ษทั หลักทรัพย์
ธนาคารพาณิชย์ บริ ษทั ประกันชีวติ หรื อบริ ษทั ประกันวินาศภัย เป็ นบริ ษทั ย่อย
เพื่อประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง (2)
“หลักทรัพย์จดทะเบียน” หมายความว่า หุน้ ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ หุน้ กูอ้ นุพนั ธ์ ใบแสดงสิ ทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อา้ งอิง
ใบแสดงสิ ทธิในการซื้ อหุ ้นเพิ่มทุนที่โอนสิ ทธิ ได้ และสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าที่อา้ งอิงกับหลักทรัพย์
กลุ่มหลักทรัพย์ หรื อดัชนีกลุ่มหลักทรัพย์ดงั กล่าว ทั้งนี้ เฉพาะหลักทรัพย์หรื อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มี
การซื้อขายในตลาดในประเทศหรื อต่างประเทศซึ่งมีรายการซื้ อขายที่มีลกั ษณะเหมือนกัน มีผเู ้ ต็มใจซื้ อและ
ขายตลอดเวลาทาการ และมีการเปิ ดเผยราคาต่อสาธารณชน
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“เงินลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียน” หมายความว่า เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
หรื อหลักทรัพย์เผื่อขายที่มีเจตนาถือไว้ไม่เกินหนึ่ งปี ทั้งนี้ ไม่รวมถึงเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม
และกิจการร่ วมค้า
“หลักทรัพย์เพื่อค้า” หมายความว่า หลักทรัพย์เพื่อค้าตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินของไทยว่าด้วยเงินลงทุนในตราสารการเงิน
“หลักทรัพย์เผื่อขาย” หมายความว่า หลักทรัพย์เผื่อขายตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินของไทยว่าด้วยเงินลงทุนในตราสารการเงิน
ข้อ 20 หมายเหตุประกอบงบการเงินรายไตรมาสของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ตอ้ งแสดง
ข้อมูลเพิ่มเติมอย่างน้อยดังต่อไปนี้ (ถ้ามี)
(1) การลงทุนในบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม และบริ ษทั อื่น
(2) รายการบัญชีระหว่างบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์หรื อบริ ษทั ย่อย กับบริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ร่ วม กรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
(3) เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงิน
(4) ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า
ข้อ 21 ให้บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ส่งเอกสารดังต่อไปนี้ ต่อสานักงานพร้อมกับ
การจัดส่ งงบการเงิน
(1) หนังสื อรับรองงบการเงินตามแบบ 56-3 ท้ายประกาศนี้ เว้นแต่บริ ษทั
ที่ออกหลักทรัพย์ที่เป็ นบริ ษทั ที่อยู่ภายใต้บงั คับของบทบัญญัติตามหมวด 3/1 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
(2) บทสรุ ปประเภทรายงานของผูส้ อบบัญชีตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผูส้ อบบัญชี ในตลาดทุน
โดยให้จดั ส่ งตามวิธีการที่กาหนดในข้อ 39 วรรคสอง
ข้อ 22 เมื่อปรากฏว่ารายได้หรื อกาไรสุทธิตามงบการเงินงวดใดของบริ ษทั
ที่ออกหลักทรัพย์มีความแตกต่างจากงบการเงินในงวดเดีย วกันของปี ก่อนเกินกว่าร้อยละยี่สิบ
ให้บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์จดั ทาการวิเคราะห์และคาอธิ บายระหว่างกาลของฝ่ ายจัดการ (Interim



แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 36/2561 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่ อ นไข และวิธีการรายงานการเปิ ดเผยข้อ มูล
เกี่ ย วกับฐานะการเงิน และผลการดาเนิ น งานของบริ ษทั ที่อ อกหลักทรัพ ย์ (ฉบับที่ 12) ลงวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2561
(มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561)
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Management Discussion and Analysis) โดยอย่างน้อยให้แสดงถึงสาเหตุและปัจจัยสาคัญที่ทาให้
เกิดความแตกต่าง รวมทั้งผลกระทบที่เกิดจากปัจจัยดังกล่าว และส่งต่อสานักงานพร้อมกับการจัดส่ง
งบการเงิน
ข้อ 23 ให้บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ซ่ ึงมีหุ้นเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยจัดให้มีการหมุนเวียนผูส้ อบบัญชี ในกรณีที่ผสู ้ อบบัญชีรายใดปฏิบตั ิหน้าที่สอบทานหรื อ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั มาแล้วเจ็ดรอบปี บัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรื อไม่
โดยบริ ษทั จะแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีรายนั้นเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบปี บัญชี
ติดต่อกัน เว้นแต่เข้ากรณี ใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) บริ ษทั ดังกล่าวเป็ นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและ
มีสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็ นผูส้ อบบัญชี
(2) บริ ษทั ดังกล่าวแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีเพื่อสอบทานหรื อตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ
งบการเงินในช่วงระยะเวลาและเป็ นไปตามแนวทางที่สานักงานกาหนดเกี่ยวกับการหมุนเวียนผูส้ อบบัญชี
ในตลาดทุนและการผ่อนผันการหมุนเวียนผูส้ อบบัญชีในตลาดทุน
ส่วนที่ 2
บริ ษทั ต่างประเทศ
ข้อ 24 กรณีสาขาธนาคารต่างประเทศที่สามารถประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์
ในประเทศไทยได้ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน ให้จดั ทางบการเงินของสาขาธนาคาร
ต่างประเทศตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) การเสนอขายหุน้ กูห้ รื อตัว๋ เงินทั้งจานวนต่อผูล้ งทุนสถาบันหรื อผูล้ งทุนรายใหญ่
ให้จดั ทางบการเงินตามข้อกาหนดของหน่วยงานทางการซึ่งเป็ นผูก้ ากับดูแลการประกอบธุรกิจโดยตรง
(2) การเสนอขายหุน้ กูห้ รื อตัว๋ เงินต่อประชาชนเป็ นการทัว่ ไป ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
(ก) กรณี เสนอขายเฉพาะหุ้นกูร้ ะยะสั้นหรื อตัว๋ เงิน ให้จดั ทางบการเงินตามข้อกาหนด
ของหน่วยงานทางการซึ่งเป็ นผูก้ ากับดูแลการประกอบธุรกิจโดยตรง


แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 75/2561 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่ อ นไข และวิธีการรายงานการเปิ ดเผยข้อ มูล
เกี่ ย วกับฐานะการเงิน และผลการดาเนิ นงานของบริ ษัทที่อ อกหลัก ทรัพ ย์ (ฉบับที่ 14) ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
(มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562)

แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 37/2557 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อ นไข และวิธีการรายงานการเปิ ดเผยข้อ มูล
เกี่ ย วกับฐานะการเงินและผลการดาเนิ นงานของบริ ษัทที่อ อกหลักทรัพ ย์ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2557
(มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557)
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(ข) กรณี เสนอขายหุ ้นกูท้ ี่มิใช่หุน้ กูร้ ะยะสั้นตาม (ก) ให้จดั ทางบการเงินตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย

ในกรณี ที่เป็ นการเสนอขายตราสารหนี้ในนามของรัฐบาลต่างประเทศ ให้จดั ทาข้อมูล
ทางการเงินที่แสดงฐานะการเงินและการคลังของประเทศห้าปี ล่าสุด โดยข้อมูลทางการเงินดังกล่าวต้อง
มีขอ้ มูลอย่างน้อยเกี่ยวกับรายได้ประชาชาติ ดุลการค้า ดุลบริ การ ข้อมูลการนาเข้าและส่งออก เงินทุน
สารองระหว่างประเทศ ภาระหนี้สินในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งประมาณการการชาระหนี้
ต่างประเทศ โดยอาจยืน่ ข้อมูลนั้นมาพร้อมกับแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ที่มีหน้าที่ส่งต่อสานักงาน
ก็ได้ และให้ถือว่าเป็ นการจัดทางบการเงินแล้ว
ข้อ 25 งบการเงินของบริ ษทั ต่างประเทศที่นอกเหนือจากกรณีตามข้อ 24 ต้องจัดทา
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) กรณี บริ ษทั ต่างประเทศที่เสนอขายตราสารหนี้ ต่อผูล้ งทุนสถาบันหรื อผูล้ งทุนรายใหญ่
ตามประกาศดังนี้ ให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กาหนดโดยหน่วยงานกากับดูแล
ในต่างประเทศ
(ก) ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการเสนอขายหุน้ กูส้ กุลเงินตรา
ต่างประเทศในประเทศไทย
(ข) ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการเสนอขายพันธบัตรต่างประเทศ
หรื อหุ้นกูต้ ่างประเทศในประเทศไทย
(ค) ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการเสนอขายพันธบัตรสกุล
เงินตราต่างประเทศในประเทศไทยของกิจการตามกฎหมายต่างประเทศ
(2) กรณี อื่นนอกจาก (1) ให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
(ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย
(ข) International Financial Reporting Standards (IFRS)
(ค) Financial Accounting Standards (FAS)


แก้ไขเพิม่ เติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 70/2558 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อ นไข และวิ ธีการรายงานการเปิ ดเผยข้อ มูล
เกี่ ย วกับฐานะการเงิ นและผลการดาเนิ นงานของบริ ษัทที่อ อกหลักทรัพ ย์ (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2558
(มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559)

แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 51/2557 เรื่ อง หลัก เกณฑ์ เงื่อ นไข และวิธีการรายงานการเปิ ดเผยข้อ มูล
เกี่ ย วกับฐานะการเงินและผลการดาเนิ นงานของบริ ษัทที่อ อกหลักทรัพ ย์ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
(มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2557)

แก้ไขเพิม่ เติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 70/2558 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อ นไข และวิธีการรายงานการเปิ ดเผยข้อ มูล
เกี่ ย วกับฐานะการเงินและผลการดาเนิ นงานของบริ ษัทที่อ อกหลักทรัพ ย์ (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2558
(มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559)
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(ง) United States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP)
(จ) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่หน่วยงานกากับดูแลหลัก (home regulator)
หรื อกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของประเทศที่กิจการตามกฎหมายต่างประเทศนั้นจัดตั้งขึ้น
ยอมรับหรื อกาหนด ทั้งนี้ เฉพาะกรณี ที่บริ ษทั ต่างประเทศได้จดั ทาและเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงิน
โดยแสดงผลกระทบของรายการที่แตกต่างจาก IFRS (Reconciled IFRS) ไว้ดว้ ย
(ฉ) มาตรฐานการรายงานทางการเงินอื่นที่สานักงานยอมรับ
หมวด 2
การจัดทารายงานทางการเงินสาหรับรอบระยะเวลา
หกเดือนแรกของปี บัญชี
ข้อ 26 ให้บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ซ่ ึงมีลกั ษณะใดลักษณะหนึ่ งดังต่อไปนี้ จัดทา
และส่งรายงานทางการเงินสาหรับรอบระยะเวลาหกเดือนแรกของปี บัญชีที่มีลกั ษณะตามข้อ 27 พร้อมทั้ง
การวิเคราะห์และคาอธิบายระหว่างกาลของฝ่ ายจัดการ (Interim Management Discussion and Analysis)
ตามข้อ 28 โดยไม่ตอ้ งส่งงบการเงินรายไตรมาส
(1) บริ ษทั ที่อยูร่ ะหว่างถูกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีคาสั่งห้ามซื้อหรื อขาย
หลักทรัพย์จดทะเบียนของบริ ษทั เป็ นการชัว่ คราวโดยขึ้นเครื่ องหมาย SP (suspension) และเข้ากรณี ใด
กรณีหนึ่งดังนี้
(ก) บริ ษทั ถูกขึ้นเครื่ องหมาย SP (suspension) เนื่องจากมีการดาเนิ นงานหรื อฐานะ
การเงินที่เข้าข่ายอาจถูกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพิกถอนหุน้ จากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน แต่ไม่รวมถึง
การเข้าข่ายถูกเพิกถอนหุน้ จากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน เนื่องจากรายงานการสอบบัญชีระบุวา่
ผูส้ อบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั หรื อแสดงความเห็นว่างบการเงินของบริ ษทั
ไม่ถูกต้องเป็ นเวลาสามปี ติดต่อกัน
(ข) บริ ษทั อยู่ในกระบวนการฟื้ นฟูกิจการตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย
ทั้งนี้ สาหรับงบการเงินรายไตรมาสงวดที่วนั สุ ดท้ายของไตรมาสหรื อวันครบกาหนดส่ งอยูร่ ะหว่าง
วันที่ศาลมีคาสั่งรับคาร้องขอฟื้ นฟูกิจการไว้เพื่อพิจารณา จนถึงวันครบกาหนดระยะเวลาการดาเนิ นการ



แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 10/2562 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่ อ นไข และวิธีการรายงานการเปิ ดเผยข้อ มูล
เกี่ ย วกับฐานะการเงินและผลการดาเนิ นงานของบริ ษัทที่ อ อกหลักทรัพ ย์ (ฉบับที่ 16) ลงวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562
(มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
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ตามแผน หรื อวันที่ดาเนินการเป็ นผลสาเร็ จตามแผนหรื อวันที่ศาลมีคาสั่งยกคาร้องขอ หรื อจาหน่ายคดี
หรื อยกเลิกคาสั่งให้ฟ้ื นฟูกิจการหรื อยกเลิกการฟื้ นฟูกิจการหรื อพิทกั ษ์ทรัพย์ของลูกหนี้เด็ดขาด
(2) บริ ษทั ที่อยู่ในกลุ่มบริ ษทั จดทะเบียนที่แก้ไขการดาเนินงานไม่ได้ ภายในเวลาที่
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด (Non-Performing Group หรื อ NPG)
ข้อ 27 รายงานทางการเงินสาหรับรอบระยะเวลาหกเดือนแรกของปี บัญชีตามข้อ 26
ต้องมีรูปแบบและรายการที่แสดงเป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยว่าด้วยงบการเงิน
ระหว่างกาล
ข้อ 28 ในการจัดทาการวิเคราะห์และคาอธิบายระหว่างกาลของฝ่ ายจัดการ
(Interim Management Discussion and Analysis) ของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ตามข้อ 26 ต้องมีรายละเอียด
ตามรายการที่กาหนดสาหรับการวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการที่อยูใ่ นแบบ 56-1 One Report
ท้ายประกาศนี้ และรายละเอียดเพิ่มเติมอย่างน้อยในเรื่ องดังต่อไปนี้
(1) ความคืบหน้าของการแก้ไขการดาเนินงานหรื อฐานะการเงิน
(2) ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า
(3) รายการระหว่างกันตามที่กาหนดในแบบ 56-1 One Report
หมวด 3
การจัดทาและส่งรายงานประจาปี
ข้อ 29 รายงานประจาปี ของบริ ษทั ที่ออกหุน้ ต้องมีขอ้ มูลดังต่อไปนี้
(1) ในกรณี เป็ นบริ ษทั ดังนี้ ต้องมีขอ้ มูลตามแบบ 56-1 One Report ท้ายประกาศนี้
(ก) บริ ษทั ที่มีหุ้นเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย
(ข) บริ ษทั ที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ ้นต่อประชาชนเป็ นการทัว่ ไป (public offering)
ซึ่งอยู่ระหว่างดาเนินการนาหุ้นเข้าเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 55/2563 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อ นไข และวิธีการรายงานการเปิ ดเผยข้อ มูล
เกี่ ย วกับฐานะการเงินและผลการดาเนิ นงานของบริ ษัทที่อ อกหลักทรัพ ย์ (ฉบับที่ 20) ลงวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2563
(มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2563)
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(2) ในกรณี เป็ นบริ ษทั อื่นนอกจาก (1) ต้องมีขอ้ มูลเช่นเดียวกับที่บริ ษทั ที่ออกหุน้ มีหน้าที่
ส่งต่อกระทรวงพาณิชย์
ข้อ 30 บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ซ่ ึงมีหุน้ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ต้องส่งรายงานประจาปี ที่มีขอ้ มูลเช่นเดียวกับที่จดั ทาและส่งต่อสานักงานให้แก่ผถู ้ ือหุ้น
ไปพร้อมกับการจัดส่งหนังสื อนัดประชุมสามัญประจาปี
หมวด 4
การจัดทาแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี
ข้อ 31 แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ของบริ ษทั ไทยต้องมีขอ้ มูลอย่างน้อย
ตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
(1) ในกรณีเป็ นบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์อื่นนอกจาก (2) (3) และ (4) ต้องมีขอ้ มูล
ตามแบบ 56-1 One Report ท้ายประกาศนี้
(2) ในกรณีเป็ นบริ ษทั ที่ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ ต้องมีขอ้ มูลตามแบบ 56-DW
ท้ายประกาศนี้
(3) ในกรณี เป็ นบริ ษทั ที่ออกหุน้ กูต้ ามโครงการแปลงสิ นทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์
ซึ่งได้รับอนุญาตตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอ
ขายหุน้ กูท้ ี่ออกใหม่เพื่อการแปลงสิ นทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์ ต้องมีขอ้ มูลตามแบบ 56-4 ท้ายประกาศนี้
(4) ในกรณี เป็ นหน่วยงานภาครัฐไทยที่ออกตราสารหนี้ ตามประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนว่าด้วยการเสนอขายตราสารหนี้ของหน่วยงานภาครัฐไทย ต้องมีขอ้ มูลตามแบบ 56GOV.AGENCY ท้ายประกาศนี้



แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 70/2558 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อ นไข และวิธีการรายงานการเปิ ดเผยข้อ มูล
เกี่ ย วกับฐานะการเงินและผลการดาเนิ นงานของบริ ษัทที่ อ อกหลักทรัพ ย์ (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2558
(มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559)
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ข้อ 31/1 ในกรณีบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์มีหน้าที่ยนื่ แบบ 56-1 One Report
หากแบบดังกล่าวกาหนดให้บริ ษทั สามารถเปิ ดเผยข้อมูลใดบนเว็บไซต์ของบริ ษทั แทนการเปิ ดเผย
ในแบบได้ ให้บริ ษทั ที่เลือกเปิ ดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ดาเนินการให้แบบ 56-1 One Report มีจุดเชื่อมโยง
โดยตรงไปยังข้อมูลที่เปิ ดเผยบนเว็บไซต์ของบริ ษทั นั้น และในกรณีที่ขอ้ มูลที่เปิ ดเผยบนเว็บไซต์
ดังกล่าวเป็ นข้อมูลในส่วนเอกสารแนบท้ายแบบ 56-1 One Report ห้ามมิให้บริ ษทั เปลี่ยนแปลง
หรื อแก้ไขข้อมูลที่เปิ ดเผยบนเว็บไซต์ตลอดระยะเวลา 5 ปี นับแต่วนั ที่ยนื่ แบบ 56-1 One Report ด้วย
บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ที่มีการเปิ ดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริ ษทั ตามวรรคหนึ่ง
ต้องจัดให้มีขอ้ ความดังต่อไปนี้อยูใ่ นแบบ 56-1 One Report
“ในกรณีที่แบบ 56-1 One Report ฉบับนี้ อา้ งอิงข้อมูลที่เปิ ดเผยบนเว็บไซต์ของบริ ษทั
ให้ถือว่าข้อมูลที่เปิ ดเผยบนเว็บไซต์ดงั กล่าวเป็ นส่ วนหนึ่งของแบบ 56-1 One Report ฉบับนี้
โดยคณะกรรมการบริ ษทั รับผิดชอบต่อความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลที่อา้ งอิงนั้นเช่นเดียวกับ
การนาข้อมูลมาแสดงให้ปรากฏในแบบ 56-1 One Report ฉบับนี้”
ข้อ 32 แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ของบริ ษทั ต่างประเทศต้องมีขอ้ มูลตาม
หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) ในกรณี เป็ นบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์อื่นนอกจาก (2) แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี
ต้องมีขอ้ มูลสอดคล้องกับแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ยนื่ ต่อสานักงานสาหรับ
การเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทนั้น โดยข้อมูลดังกล่าวต้องปรับปรุ งให้เป็ นปัจจุบนั
(2) ในกรณี เป็ นบริ ษทั ที่ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ แบบแสดงรายการข้อมูล
ประจาปี ต้องมีขอ้ มูลตามแบบ 56-DW ท้ายประกาศนี้
ข้อ 33 ในกรณีบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์มีหน้าที่ยนื่ แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี
ตามประกาศนี้หลายแบบ บริ ษทั ดังกล่าวอาจผนวกรายการในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ซึ่งเป็ น
รายการที่ไม่ซ้ ากันรวมไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี แบบใดแบบหนึ่งก็ได้ เว้นแต่ในกรณี ที่
บริ ษทั ต้องยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ที่มีขอ้ มูลตามแบบ 56-1 One Report ให้ใช้ขอ้ มูล



แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 55/2563 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อ นไข และวิธีการรายงานการเปิ ดเผยข้อ มูล
เกี่ ย วกับฐานะการเงินและผลการดาเนิ นงานของบริ ษัทที่อ อกหลักทรัพ ย์ (ฉบับที่ 20) ลงวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2563
(มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2563)
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ตามแบบ 56-1 One Report เป็ นหลักเพื่อการผนวกรายการดังกล่าว ทั้งนี้ ให้แจ้งการผนวกรายการ
ดังกล่าวให้สานักงานทราบในเวลาที่ยนื่ แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ด้วย
หมวด 5
การจัดทาและส่งแบบแสดงรายการข้อมูลระหว่างปี
ข้อ 34 ในกรณี ดงั ต่อไปนี้ ให้บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ซ่ ึงมีหุน้ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดทาและส่ งแบบแสดงรายการข้อมูลระหว่างปี ต่อสานักงาน
(1) บริ ษทั ยื่นคาขอให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพิจารณารับหลักทรัพย์ใหม่
ตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการรับหุน้ สามัญหรื อหุน้ บุริมสิ ทธิเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
เนื่องจากกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
(ก) บริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อยมีสินทรัพย์ท้ งั หมดหรื อเกือบทั้งหมดในรู ปของเงินสด
หรื อหลักทรัพย์ระยะสั้นตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิ ดเผย
ข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษทั จดทะเบียนในการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งสิ นทรัพย์
(ข) บริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อยได้มาซึ่งสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ที่มิใช่บริ ษทั จดทะเบียน
ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการ
ของบริ ษทั จดทะเบียนในการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งสิ นทรัพย์
(2) บริ ษทั ยื่นคาขอให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพิจารณารับหลักทรัพย์ของบริ ษทั
ที่เกิดจากการควบบริ ษทั เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการรับหลักทรัพย์
ของบริ ษทั ที่เกิดจากการควบบริ ษทั เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
(3) บริ ษทั สามารถแก้ไขฐานะการเงินและผลการดาเนินงานให้พน้ เหตุอาจถูกเพิกถอน
หุน้ ของบริ ษทั จากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เผยแพร่ ขอ้ มูล
การพ้นเหตุอาจถูกเพิกถอนดังกล่าวให้ผถู ้ ือหุน้ และผูล้ งทุนทราบแล้ว เว้นแต่กรณี ตามข้อ 35
ระยะเวลาในการส่งแบบแสดงรายการข้อมูลระหว่างปี ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็ นดังนี้
(1) กรณี ตามวรรคหนึ่ง (1) (ก) หรื อวรรคหนึ่ง (3) ให้บริ ษทั ส่งแบบแสดงรายการข้อมูล
ระหว่างปี ต่อสานักงานล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดวันก่อนวันที่หลักทรัพย์จดทะเบียนของบริ ษทั จะเริ่ มซื้ อขาย
(2) กรณี ตามวรรคหนึ่ง (1) (ข) ให้บริ ษทั ส่งแบบแสดงรายการข้อมูลระหว่างปี
ต่อสานักงาน ภายในวันทาการถัดจากวันที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นมีมติอนุมตั ิการเข้าทารายการหรื อวันที่
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอนุมตั ิคาขอรับหลักทรัพย์ใหม่ แล้วแต่วนั ใดจะถึงภายหลัง
(3) กรณี ตามวรรคหนึ่ง (2) ให้บริ ษทั ส่งแบบแสดงรายการข้อมูลระหว่างปี ต่อสานักงาน
ภายในเจ็ดวันนับแต่วนั ที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนการควบบริ ษทั
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ข้อ 35 ให้บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ตามข้อ 34 วรรคหนึ่ง (3) ได้รับยกเว้นการจัดทา
และส่งแบบแสดงรายการข้อมูลระหว่างปี ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(1) ระยะเวลาในการส่ งแบบแสดงรายการข้อมูลระหว่างปี ที่สามารถดาเนิ นการได้
ตามข้อ 34 วรรคสอง (1) ไม่เกินกว่าสามเดื อนนับแต่วนั ที่บริ ษทั ดังกล่า วส่ งแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจาปี ล่าสุ ดต่อสานักงาน และ
(2) บริ ษทั มีหนังสื อรับรองต่อสานักงานว่าข้อมูลของบริ ษทั ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างมีนยั สาคัญจากแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ล่าสุดที่บริ ษทั ส่ งต่อสานักงาน
ข้อ 36 แบบแสดงรายการข้อมูลระหว่างปี ที่จดั ทาและส่ งต่อสานักงานตาม
ข้อ 34 ต้องปรับปรุ งข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ล่าสุ ดที่บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์
ส่ งต่อสานักงานให้เป็ นปัจจุบนั อย่างน้อยในเรื่ องดังต่อไปนี้
(1) นโยบายและภาพรวมการประกอบธุ รกิจ
(2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ
(3) ผูถ้ ือหุ ้นและโครงสร้างการจัดการ
(4) ปั จจัยความเสี่ ยงและผลกระทบต่อการดาเนิ นธุ รกิจอย่างมีนยั สาคัญในอนาคต
ภาค 3
รู ปแบบและวิธีการจัดทาและจัดส่ง
ข้อ 37 ภาษาที่ใช้ในการจัดทาและส่งรายงานต่อสานักงานตามประกาศนี้ให้ใช้ภาษาไทย
เว้นแต่กรณี ดงั ต่อไปนี้ให้ใช้ภาษาอังกฤษได้
(1) บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์เป็ นบริ ษทั ต่างประเทศ และมีหน้าที่ตามกฎหมาย
ของประเทศนั้นในการจัดทาและส่ งรายงานเกี่ ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั
ต่อตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศหรื อหน่ วยงานทางการในต่างประเทศเป็ นภาษาอังกฤษอยู่แล้ว
(2) บริ ษทั ที่ ออกหลัก ทรัพย์ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ดงั กล่าวเป็ นภาษาอังกฤษ
ข้อ 38 บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ซ่ ึงมีหน้าที่จดั ทาและส่งแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจาปี ต่อสานักงานเป็ นภาษาไทย อาจจัดทาและส่งเอกสารดังกล่าวเป็ นภาษาอังกฤษต่อสานักงานด้วยก็ได้
โดยมีสาระสาคัญของข้อมูลไม่ต่างจากเอกสารฉบับภาษาไทยพร้อมคารับรองความถูกต้องของข้อมูล
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ข้อ 39 ให้บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์จดั ส่งรายงานที่แสดงฐานะการเงินและ
ผลการดาเนินงานต่อสานักงานตามรู ปแบบและวิธีการดังต่อไปนี้
(1) กรณี บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์เป็ นบริ ษทั ที่ มีหุ้นหรื อใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์
เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ให้ส่งข้อมูลดังกล่าวในรู ปแบบ
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบการรับส่ งข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยตามแนวทาง
ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด โดยให้ถือว่าการส่งข้อมูลผ่านระบบข้างต้นเป็ นการส่งรายงาน
ต่อสานักงานตามประกาศนี้
(2) กรณีบริ ษทั อื่นนอกจาก (1) ให้ส่งข้อมูลดังกล่าวในรู ปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ผ่านระบบการรับส่ งข้อมูลตามแนวทางที่สานักงานกาหนด
ให้บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์จดั ส่ งบทสรุ ปประเภทรายงานของผูส้ อบบัญชีตาม
ข้อ 21(2) ต่อสานักงานในรู ปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิ กส์ผ่านช่องทางอย่างใดอย่างหนึ่ งดังต่อ ไปนี้
(1) ระบบการรับส่ งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ของสานักงาน ตามแนวทางที่สานักงาน
กาหนด ในกรณี ที่ไม่เข้าเงื่อนไขตาม (2)
(2) ระบบการรับส่ งข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามแนวทาง
ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยกาหนด
ข้อ 39/1 บริ ษทั ต่างประเทศที่เสนอขายตราสารหนี้ ท้ งั จานวนนั้นต่อผูล้ งทุนสถาบัน
หรื อผูล้ งทุนรายใหญ่ หากได้เปิ ดเผยข้อมูลที่แสดงฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษทั บนเว็บไซต์
ของบริ ษทั ให้ถือว่าบริ ษทั ดังกล่าวได้จดั ส่งรายงานต่อสานักงานตามข้อ 39 แล้ว ทั้งนี้ ไม่รวมกรณี บริ ษทั นั้น
มีหน้าที่ตามข้อ 7 เนื่ องจากการออกหลักทรัพย์ประเภทอื่นหรื อออกตราสารหนี้ ในลักษณะอื่น
ในการดาเนินการตามวรรคหนึ่ง หากบริ ษทั ได้เลือกเปิ ดเผยข้อมูลด้วยวิธีการใด
วิธีการหนึ่งแล้ว บริ ษทั ต้องดาเนินการด้วยวิธีการนั้นต่อไปจนกว่าจะครบอายุของตราสาร
ข้อมูลที่แสดงบนเว็บไซต์ของสานักงานหรื อของบริ ษทั ตามวรรคหนึ่งต้องไม่มีการแสดง
ข้อความอันเป็ นเท็จในสาระสาคัญ หรื อปกปิ ดข้อความจริ งอันเป็ นสาระสาคัญที่ควรบอกให้แจ้ง



แก้ไขเพิม่ เติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 44/2563 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อ นไข และวิธีการรายงานการเปิ ดเผยข้อ มูล
เกี่ ย วกับฐานะการเงินและผลการดาเนิ นงานของบริ ษัทที่อ อกหลักทรัพ ย์ (ฉบับที่ 19) ลงวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
(มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2563)

แก้ไขเพิม่ เติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 44/2563 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อ นไข และวิ ธีก ารรายงานการเปิ ดเผยข้อ มูล
เกี่ ย วกับฐานะการเงินและผลการดาเนิ นงานของบริ ษัทที่อ อกหลักทรัพ ย์ (ฉบับที่ 19) ลงวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
(มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2563)
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ข้อ 40 ยกเลิก
ภาค 4
การสิ้ นสุ ดหน้าที่
ข้อ 41 ให้บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์สิ้นสุ ดหน้าที่จดั ทาและส่ งรายงานที่แสดงฐานะ
การเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษทั ต่อสานักงาน เมื่อเกิดกรณีใดกรณี หนึ่งดังต่อไปนี้
(1) มีการชาระบัญชีเพื่อเลิกกิจการของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์
(1/1) อยูร่ ะหว่างถูกพิทกั ษ์ทรัพย์เด็ดขาด
(2) บริ ษทั ไม่ได้ขายหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่สานักงานอนุญาตให้เสนอขาย
หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ หรื อบริ ษทั ยกเลิกการเสนอขายหลักทรัพย์ตามที่ระบุในหนังสื อชี้ชวน ทั้งนี้
ให้บริ ษทั สิ้ นสุ ดหน้าที่จดั ทาและส่งรายงานที่แสดงฐานะการเงินและผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั เฉพาะ
เนื่องจากการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลสาหรับการเสนอขายหลักทรัพย์น้ นั
(3) บริ ษทั ที่เพิกถอนหุน้ ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยโดยความสมัครใจ และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ขอ้ ใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ ให้บริ ษทั
สิ้ นสุ ดหน้าที่จดั ทาและส่งรายงานที่แสดงฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษทั ในฐานะที่ออกหุน้
และใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ (ถ้ามี)
(ก) ภายหลังการทาคาเสนอซื้อหุน้ ทั้งหมดตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนแล้ว ปรากฏว่ามีผถู ้ ือหุ้นรายอื่นซึ่งมิใช่
ผูท้ าคาเสนอซื้อ บุคคลที่กระทาการร่ วมกับผูท้ าคาเสนอซื้ อ (concert party) และบุคคลตามมาตรา 258
ของบุคคลเหล่านั้น ถือหุน้ รวมกันไม่เกินร้อยละห้าของจานวนสิ ทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั
(ข) ได้รับความยินยอมเป็ นหนังสื อจากผูถ้ ือหุ้นทุกรายว่าไม่ประสงค์จะได้รับข้อมูล
ตามประกาศนี้
(ค) คณะกรรมการบริ ษทั มีมติให้มีการรับซื้อหุน้ และใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้
จากผูถ้ ือหลักทรัพย์เป็ นการทัว่ ไป และมีการดาเนินการตามที่กาหนดในข้อ 42 แล้ว



ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 44/2563 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่ อนไข และวิธีการรายงานการเปิ ดเผยข้อ มูล
เกี่ ย วกับฐานะการเงิ นและผลการดาเนิ นงานของบริ ษัทที่ อ อกหลักทรัพ ย์ (ฉบับที่ 19) ลงวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
(มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2563)

แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 10/2562 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่ อ นไข และวิธีการรายงานการเปิ ดเผยข้อ มูล
เกี่ ย วกับ ฐานะการเงินและผลการดาเนิ นงานของบริ ษัท ที่อ อกหลักทรัพ ย์ (ฉบับที่ 16) ลงวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562
(มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
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(4) บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์มิได้มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย หรื อมิได้มีหลักทรัพย์ซ้ือขายในศูนย์ซ้ือขายหลักทรัพย์ และบริ ษทั เข้าลักษณะข้อใด
ข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
(ก) ถูกศาลสั่งพิทกั ษ์ทรัพย์เด็ดขาด
(ข) เป็ นสถาบันการเงินที่ถูกระงับการดาเนิ นกิจการตามคาสั่งของเจ้าพนักงาน
หรื อหน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่ตามกฎหมาย
(ค) บริ ษทั เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ขอ้ ใดข้อหนึ่งดังนี้ ทั้งนี้ ให้บริ ษทั สิ้ นสุ ดหน้าที่
จัดทาและส่ งรายงานที่แสดงฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษทั ในฐานะที่ออกหุน้ และ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ (ถ้ามี)
1. มีจานวนผูถ้ ือหุน้ และผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ รวมกันไม่เกิน
หนึ่งร้อยราย
2. คณะกรรมการบริ ษทั มีมติให้มีการรับซื้อหุน้ และใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
ที่จะซื้อหุน้ จากผูถ้ ือหลักทรัพย์เป็ นการทัว่ ไป และมีการดาเนินการตามที่กาหนดในข้อ 42 แล้ว
(ง) บริ ษทั ได้รับความยินยอมเป็ นหนังสื อจากผูถ้ ือหลักทรัพย์ทุกรายว่าไม่ประสงค์
จะได้รับข้อมูลตามประกาศนี้
ข้อ 42 ในการรับซื้อหุ ้นและใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ จากผูถ้ ือหลักทรัพย์
เป็ นการทัว่ ไปตามข้อ 41(3) (ค) และ (4) (ค) 2. บริ ษทั และผูร้ ับซื้อหลักทรัพย์ตอ้ งเปิ ดเผยวัตถุประสงค์
ในการรับซื้อหลักทรัพย์และข้อความที่แสดงว่าภายหลังการรับซื้อหลักทรัพย์ บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์
จะสิ้ นสุ ดหน้าที่จดั ทาและส่งรายงานที่แสดงฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษทั ต่อสานักงาน
ทั้งนี้ ผูร้ ับซื้อหลักทรัพย์ตอ้ งดาเนินการเกี่ยวกับการรับซื้ อให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานประกาศกาหนด
การประกาศกาหนดหลักเกณฑ์ของสานักงานตามวรรคหนึ่ง ให้คานึ งถึงความเหมาะสม
และความเพียงพอของข้อมูลประกอบการตัดสิ นใจของผูถ้ ือหลักทรัพย์และมาตรการที่คมุ้ ครอง
ผูถ้ ือหลักทรัพย์เป็ นสาคัญ
ข้อ 43 ให้บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์แจ้งเหตุที่ทาให้หน้าที่จดั ทาและส่งรายงานที่แสดง
ฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษทั สิ้ นสุ ดลงตามข้อ 41 ต่อสานักงานก่อนถึงกาหนดเวลา
ส่งรายงานดังกล่าว
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ภาค 5
อานาจของสานักงานเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูล
ข้อ 44 ให้สานักงานมีอานาจผ่อนผันการเปิ ดเผยรายละเอียดของข้อมูลในรายงาน
ตามที่กาหนดในประกาศนี้ได้ หากบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์แสดงให้สานักงานเห็นได้ว่าข้อมูลดังกล่าว
มิใช่ขอ้ มูลที่มีผลกระทบต่อการตัดสิ นใจของผูล้ งทุนอย่างมีนยั สาคัญ และมีเหตุอนั ควรที่จะไม่แสดง
รายละเอียดของข้อมูลดังกล่าวไว้ในรายงานนั้น หรื อบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ได้ดาเนินการประการอื่น
เพื่อทดแทนอย่างเพียงพอแล้ว
ข้อ 45 ในกรณีมีเหตุจาเป็ นและสมควรทาให้บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ไม่สามารถ
ส่งรายงานที่แสดงฐานะการเงินและผลการดาเนิ นงานต่อสานักงานภายในระยะเวลาที่กาหนดในข้อ 9
บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์อาจมีหนังสื อขอผ่อนผันการส่งรายงานดังกล่าวต่อสานักงานก่อนวันครบระยะเวลา
ที่กาหนดไว้ พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลในการขอผ่อนผันและแจ้งกาหนดระยะเวลาที่จะจัดส่ งรายงานนั้น
ในกรณีที่สานักงานไม่ผอ่ นผันให้ตามที่บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ร้องขอตามวรรคหนึ่ง
บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ตอ้ งรับผิดเนื่องจากการไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา 56 นับตั้งแต่วนั ครบระยะเวลา
ที่กาหนดในการส่งรายงานที่แสดงฐานะการเงินและผลการดาเนินงานตามที่กาหนดในข้อ 9
ภาค 6
บทเฉพาะกาล
ข้อ 46 ให้บริ ษทั ต่างประเทศที่ออกหลักทรัพย์ให้แก่กรรมการหรื อพนักงานของ
บริ ษทั ต่างประเทศ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อสาขาของบริ ษทั ดังกล่าว ในประเทศไทย ก่อนวันที่
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 31/2551 เรื่ อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดย
บริ ษทั ต่างประเทศให้แก่กรรมการหรื อพนักงานของบริ ษทั ต่างประเทศหรื อบริ ษทั ในเครื อในประเทศไทย
ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 มีผลใช้บงั คับ ซึ่งสิ้ นสุ ดหน้าที่จดั ทาและส่งรายงานที่แสดงฐานะการเงิน
และผลการดาเนินงานของบริ ษทั ต่อสานักงานตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 11/2552
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เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
ของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ ลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 ไม่มีหน้าที่ในการจัดทาและส่งรายงานที่แสดง
ฐานะการเงินและผลการดาเนิ นงานตามมาตรา 56 ต่อสานักงานอีกต่อไป เว้นแต่บริ ษทั ต่างประเทศดังกล่าว
มีหน้าที่ตอ้ งจัดทาและส่งรายงานที่แสดงฐานะการเงินและผลการดาเนิ นงานเนื่องจากบริ ษทั ได้ออก
หลักทรัพย์อื่น
ประกาศ ณ วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2556

(นายวรพล โสคติยานุรักษ์)
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