ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 17/2558
เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิ ดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของ
บริ ษทั ต่างประเทศที่ออกและเสนอขายหุน้
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
และมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการกากับตลาดทุน
ออกข้อกาหนดไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 เป็ นต้นไป
หมวด 1
บททัว่ ไป
ส่วนที่ 1
หลักการและขอบเขตของประกาศ
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับกับการจัดทาและเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน
และผลการดาเนินงานของบริ ษทั ต่างประเทศที่ออกและเสนอขายหุ้นในประเทศไทย ในลักษณะเป็ น
การเสนอขายต่อประชาชนเป็ นการทัว่ ไป (public offering) เพื่อให้ผถู ้ ือหุ ้นและผูล้ งทุนทัว่ ไปสามารถ
ติดตามข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษทั ต่างประเทศได้อย่างต่อเนื่อง
ในมาตรฐานเทียบเคียงกับที่บริ ษทั ที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งเสนอขายหุน้ ในลักษณะดังกล่าวมีหน้าที่
เปิ ดเผยข้อมูลเช่นนั้น และด้วยปริ มาณรวมทั้งคุณภาพของข้อมูลไม่นอ้ ยไปกว่าข้อมูลที่เปิ ดเผยต่อผูล้ งทุน
ในต่างประเทศที่ลงทุนในหุน้ ของบริ ษทั ดังกล่าวเช่นกัน อย่างไรก็ตาม โดยที่ลกั ษณะหรื อสภาวะแวดล้อม
ที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ต่างประเทศ ตลอดจนกฎหมายหรื อกฎเกณฑ์ที่ใช้บงั คับกับบริ ษทั ต่างประเทศ
อาจแตกต่างจากของบริ ษทั ที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยอย่างมีนยั สาคัญ ในหลักการของการกากับดูแล
จึงจาเป็ นต้องคานึงถึงลักษณะเฉพาะหรื อข้อเท็จจริ งเป็ นพิเศษที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ต่างประเทศด้วย
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ข้อ 3 ให้บริ ษทั ต่างประเทศดังต่อไปนี้ มีหน้าที่จดั ทาและส่ งรายงานที่แสดงฐานะ
การเงินและผลการดาเนินงานตามประกาศนี้ เว้นแต่มีเหตุที่ทาให้บริ ษทั ต่างประเทศสิ้ นสุ ดหน้าที่
ตามที่กาหนดในหมวด 6
(1) บริ ษทั ต่างประเทศที่มีหุ้นเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
(2) บริ ษทั ต่างประเทศที่ออกหุน้ ซึ่งมีการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุน้ นั้น
ต่อสานักงาน ไม่วา่ โดยบริ ษทั ต่างประเทศหรื อผูถ้ ือหุ้น
ข้อ 4 ประเภทข้อมูลและระยะเวลาในการจัดทาและส่งรายงานที่แสดงฐานะการเงิน
และผลการดาเนินงานของบริ ษทั ต่างประเทศ ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) ในกรณี บริ ษทั ต่างประเทศที่ยงั มิได้มีหุ้นเป็ นหลักทรัพย์ซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์
ต่างประเทศ และบริ ษทั ต่างประเทศนั้นเสนอขายหุ ้นในประเทศไทยเพื่อการจดทะเบียนหุ ้นเป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพียงแห่งเดียว ให้เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและ
ผลการดาเนินงานต่อสานักงาน ตามหลักเกณฑ์ของไทยที่กาหนดในหมวด 2
(2) ในกรณีบริ ษทั ต่างประเทศเสนอขายหุน้ ในประเทศไทยภายหลังจากที่บริ ษทั
ต่างประเทศนั้นมีหุน้ เป็ นหลักทรัพย์ซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศแล้ว ให้เปิ ดเผยข้อมูล
ตามที่บริ ษทั ดังกล่าวเปิ ดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศหรื อหน่วยงานทางการในต่างประเทศนั้น
ต่อสานักงาน ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในหมวด 3
(3) ในกรณีบริ ษทั ต่างประเทศมีการเสนอขายหุ้นในหลายประเทศ ให้เปิ ดเผยข้อมูล
ตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
(ก) ให้เปิ ดเผยข้อมูลตามที่บริ ษทั ดังกล่าวเปิ ดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ
หรื อหน่วยงานทางการในต่างประเทศที่บริ ษทั นั้นแสดงเจตนาผูกพันว่าจะปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ของ
ตลาดหลักทรัพย์หรื อหน่วยงานทางการของประเทศนั้นเป็ นหลัก (home regulator) ต่อสานักงาน
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในหมวด 3
(ข) ให้เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานต่อสานักงาน
ตามหลักเกณฑ์ของไทยที่กาหนดในหมวด 2 ในกรณีอื่นนอกจาก (ก)
ข้อ 5 การจัดทาและเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของ
บริ ษทั ต่างประเทศ ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้ดว้ ย
(1) ข้อกาหนดเกี่ยวกับงบการเงิน ผูส้ อบบัญชี และการประเมินค่าทรัพย์สิน
ให้เป็ นตามหมวด 4
(2) รู ปแบบและวิธีการในการจัดทาและจัดส่ง ให้เป็ นไปตามหมวด 5
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(3) การสิ้ นสุ ดหน้าที่ตามประกาศนี้ ให้เป็ นไปตามหมวด 6
(4) อานาจของสานักงานเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูล ให้เป็ นไปตามหมวด 7
ข้อ 6 ในกรณี ดงั ต่อไปนี้ สานักงานอาจกาหนดให้บริ ษทั ต่างประเทศตามข้อ 4(2)
หรื อ (3) (ก) เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานในลักษณะเทียบเคียงกับ
การเปิ ดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ของไทยที่กาหนดในหมวด 2 ไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วนได้
(1) ในกรณีที่บริ ษทั ต่างประเทศตามข้อ 4(2) เสนอขายหุ้นในประเทศไทยเป็ นจานวน
มากกว่าร้อยละหกสิ บของจานวนหุ ้นที่เรี ยกชาระแล้วทั้งหมดของบริ ษทั นั้นภายหลังการเสนอขาย
หุน้ ดังกล่าว ทั้งนี้ ในการคานวณสัดส่ วนดังกล่าว สานักงานอาจไม่นบั รวมจานวนหุ้นที่ถือโดย
ผูร้ ่ วมลงทุนระยะยาว (strategic investors) ได้
(2) ในกรณีที่บริ ษทั ต่างประเทศตามข้อ 4(3) (ก) เสนอขายหุน้ ในประเทศไทย
เป็ นสัดส่วนอย่างมีนยั สาคัญเมื่อเทียบกับการเสนอขายในประเทศอื่น
(3) ในกรณี ท่ีบริ ษทั ต่างประเทศมีหุน้ เป็ นหลักทรัพย์ซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์
ต่างประเทศตามข้อ 4(2) หรื อ (3) (ก) ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ดงั กล่าวไม่ได้ต้ งั อยูใ่ นประเทศที่มีชื่ออยูใ่ น
รายชื่อประเทศที่สานักงานยอมรับ
ข้อ 7 การจัดทาและส่งรายงานที่แสดงฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษทั
ต่างประเทศตามประกาศนี้ ให้เริ่ มเมื่อแบบแสดงรายการข้อมูลที่ยนื่ ต่อสานักงานมีผลใช้บงั คับแล้ว
ให้บริ ษทั ต่างประเทศที่เริ่ มมีหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง จัดทาและส่ งงบการเงินตามรอบ
ระยะเวลาที่ถดั จากงบการเงินที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลดังกล่าว
ส่วนที่ 2
บทนิยาม
ข้อ 8 ในประกาศนี้ ให้นาบทนิยามที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการกาหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขาย
หลักทรัพย์ มาใช้บงั คับโดยอนุโลม เว้นแต่จะกาหนดไว้เป็ นการเฉพาะเป็ นประการอื่น
ข้อ 9 ให้มีบทนิยามเพิ่มเติมดังนี้
“บริ ษทั ต่างประเทศ” หมายความว่า บริ ษทั ที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
“ผูส้ อบบัญชีทอ้ งถิ่น” หมายความว่า ผูส้ อบบัญชีที่สามารถทาการสอบบัญชีได้
โดยชอบด้วยกฎหมายหรื อกฎเกณฑ์ของประเทศที่บริ ษทั ต่างประเทศจัดตั้งขึ้น
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“มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย” หมายความว่า มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินที่กาหนดโดยคณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี
“ประกาศว่าด้วยการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน”
หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงาน
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ ที่ใช้บงั คับกับ
บริ ษทั ที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
หมวด 2
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
ตามหลักเกณฑ์ของไทย
ส่วนที่ 1
ประเภทข้อมูลและระยะเวลา
ข้อ 10 รายงานที่แสดงฐานะการเงินและผลการดาเนินงานได้แก่ประเภทข้อมูล
ดังต่อไปนี้
(1) งบการเงิน
(2) รายงานทางการเงินสาหรับรอบระยะเวลาหกเดือนแรกของปี บัญชี
(3) การวิเคราะห์และคาอธิบายระหว่างกาลของฝ่ ายจัดการ (Interim Management
Discussion and Analysis)
(4) รายงานประจาปี
(5) แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี
(6) แบบแสดงรายการข้อมูลระหว่างปี
ข้อ 11 ให้บริ ษทั ต่างประเทศจัดทาและส่งรายงานที่แสดงฐานะการเงินและ
ผลการดาเนินงานตามที่กาหนดในข้อ 10 ต่อสานักงาน ตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) การจัดทาและส่งข้อมูลตามข้อ 10(1) (2) (4) และ (5) รวมทั้งระยะเวลาในการส่ ง
ให้เป็ นไปตามที่กาหนดในตารางท้ายประกาศนี้
(2) การจัดทาและส่งข้อมูลตามข้อ 10(3) รวมทั้งระยะเวลาในการส่ ง ให้เป็ นไปตาม
ที่กาหนดในตารางท้ายประกาศนี้ เว้นแต่กรณีตามข้อ 14
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(3) การจัดทาและส่งข้อมูลตามข้อ 10(6) ให้เป็ นไปตามเงื่อนไขและระยะเวลา
ที่กาหนดในส่ วนที่ 6 ของหมวดนี้
ข้อ 12 ในกรณีบริ ษทั ต่างประเทศมีหน้าที่ส่งรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและ
ผลการดาเนินงานต่อตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศหรื อหน่วยงานทางการในต่างประเทศตามที่
ตลาดหลักทรัพย์หรื อหน่วยงานดังกล่าวกาหนด ให้บริ ษทั ต่างประเทศดาเนิ นการดังต่อไปนี้ดว้ ย
(1) ส่งรายงานที่บริ ษทั ต่างประเทศนั้นส่ งต่อตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศหรื อ
หน่วยงานทางการในต่างประเทศต่อสานักงาน
(2) ในการจัดทาและส่งรายงานซึ่งบริ ษทั ต่างประเทศมีหน้าที่ส่งต่อสานักงาน
ตามประกาศนี้ รายงานดังกล่าวต้องมีรายละเอียดของข้อมูลไม่นอ้ ยกว่ารายงานที่บริ ษทั ต่างประเทศ
ได้จดั ทาและเปิ ดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศหรื อหน่วยงานทางการในต่างประเทศ
(3) ในกรณีที่บริ ษทั ต่างประเทศต้องเปิ ดเผยข้อมูลในรายงานที่บริ ษทั ส่งต่อ
ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศหรื อหน่วยงานทางการในต่างประเทศตาม (1) เพิ่มเติม ให้บริ ษทั ต่างประเทศ
เปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสานักงานด้วย
(4) ให้บริ ษทั ต่างประเทศส่งรายงานตาม (1) และ (2) และเปิ ดเผยข้อมูลตาม (3) (ถ้ามี)
ต่อสานักงานภายในระยะเวลาเดียวกันหรื อใกล้เคียงกันกับระยะเวลาที่เปิ ดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์
ต่างประเทศหรื อหน่วยงานทางการในต่างประเทศ ในลักษณะที่จะไม่ทาให้เกิดการได้หรื อเสี ยเปรี ยบ
ในการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าว
ส่วนที่ 2
ข้อกาหนดเกี่ยวกับเอกสารและข้อมูลประกอบงบการเงิน
ข้อ 13 ให้บริ ษทั ต่างประเทศส่ งเอกสารดังต่อไปนี้ ต่อสานักงานพร้อมกับการจัดส่ง
งบการเงิน
(1) หนังสื อรับรองงบการเงินตามแบบ 56-3 ท้ายประกาศว่าด้วยการเปิ ดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
(2) บทสรุ ปประเภทรายงานของผูส้ อบบัญชีตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการให้ความเห็นชอบผูส้ อบบัญชี ในตลาดทุน
ข้อ 14 เมื่อปรากฏว่ารายได้หรื อกาไรสุทธิตามงบการเงินงวดใดของบริ ษทั ต่างประเทศ
มีความแตกต่างจากงบการเงินในงวดเดียวกันของปี ก่อนเกินกว่าร้อยละยีส่ ิ บ ให้บริ ษทั ต่างประเทศ
จัดทาการวิเคราะห์และคาอธิบายระหว่างกาลของฝ่ ายจัดการ (Interim Management Discussion and Analysis)
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โดยอย่างน้อยให้แสดงถึงสาเหตุและปัจจัยสาคัญที่ทาให้เกิดความแตกต่าง รวมทั้งผลกระทบ
ที่เกิดจากปัจจัยดังกล่าว และส่งต่อสานักงานพร้อมกับการจัดส่งงบการเงิน
ส่วนที่ 3
การจัดทารายงานทางการเงินสาหรับรอบระยะเวลา
หกเดือนแรกของปี บัญชี
ข้อ 15 บริ ษทั ต่างประเทศที่อยูร่ ะหว่างถูกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีคาสั่ง
ห้ามซื้อหรื อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริ ษทั เป็ นการชัว่ คราวโดยขึ้นเครื่ องหมาย SP (suspension)
อันเนื่องมาจากบริ ษทั มีการดาเนินงานหรื อฐานะการเงินที่เข้าข่ายอาจถูกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เพิกถอนหุน้ จากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับ
การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนที่ใช้บงั คับกับบริ ษทั ต่างประเทศ อาจจัดทาและส่งรายงานทางการเงิน
สาหรับรอบระยะเวลาหกเดือนแรกของปี บัญชีที่มีลกั ษณะตามข้อ 16 พร้อมทั้งการวิเคราะห์และคาอธิบาย
ระหว่างกาลของฝ่ ายจัดการ (Interim Management Discussion and Analysis) ตามข้อ 17 แทนการส่ง
งบการเงินรายไตรมาสก็ได้
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บงั คับกับบริ ษทั ต่างประเทศที่เข้าข่ายถูกเพิกถอนหุน้
จากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน เนื่องจากรายงานการสอบบัญชีระบุว่าผูส้ อบบัญชีไม่แสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั หรื อแสดงความเห็นว่างบการเงินของบริ ษทั ไม่ถูกต้องตามระยะเวลา
ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด
ข้อ 16 รายงานทางการเงินสาหรับรอบระยะเวลาหกเดือนแรกของปี บัญชีตามข้อ 15
ต้องมีรูปแบบและรายการที่แสดงเป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินว่าด้วยงบการเงินระหว่างกาล
ข้อ 17 ในการจัดทาการวิเคราะห์และคาอธิ บายระหว่างกาลของฝ่ ายจัดการ
(Interim Management Discussion and Analysis) ของบริ ษทั ต่างประเทศตามข้อ 15 ต้องมีรายละเอียด
ตามรายการที่กาหนดสาหรับการวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการที่อยูใ่ นแบบ 56-1 ท้ายประกาศ
ว่าด้วยการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน และรายละเอียดเพิ่มเติมอย่างน้อย
ในเรื่ องดังต่อไปนี้
(1) ความคืบหน้าของการแก้ไขการดาเนินงานหรื อฐานะการเงิน
(2) ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า
(3) รายการระหว่างกันตามที่กาหนดในแบบ 56-1 ท้ายประกาศว่าด้วยการเปิ ดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
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ส่วนที่ 4
การจัดทารายงานประจาปี
ข้อ 18 รายงานประจาปี ของบริ ษทั ต่างประเทศต้องมีขอ้ มูลดังต่อไปนี้
(1) ในกรณี เป็ นบริ ษทั ต่างประเทศที่มีหุน้ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ต้องมีขอ้ มูลอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
(ก) ข้อมูลตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ตามที่กาหนดในข้อ 19 พร้อมแนบ
งบการเงินประจารอบปี บัญชีน้ นั
(ข) ข้อมูลตามแบบ 56-2 ท้ายประกาศว่าด้วยการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและ
ผลการดาเนินงาน และรายการข้อมูลเพิ่มเติมตามข้อ 19(2)
(2) ในกรณี เป็ นบริ ษทั ต่างประเทศที่มีการเพิกถอนหุน้ ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและไม่มีหุน้ เป็ นหลักทรัพย์ซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์
ต่างประเทศ ต้องมีขอ้ มูลตามที่บริ ษทั ต่างประเทศมีหน้าที่ส่งต่อผูถ้ ือหุน้ ตามที่กฎหมายจัดตั้งบริ ษทั ต่างประเทศ
นั้นกาหนด เว้นแต่สานักงานจะกาหนดเป็ นประการอื่น
ส่วนที่ 5
การจัดทาแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี
ข้อ 19 แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ของบริ ษทั ต่างประเทศต้องมีขอ้ มูล
อย่างน้อยดังต่อไปนี้
(1) ข้อมูลตามแบบ 56-1 ท้ายประกาศว่าด้วยการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน
และผลการดาเนินงาน
(2) ข้อมูลที่กาหนดให้เปิ ดเผยเพิ่มเติมเนื่องจากลักษณะเฉพาะของบริ ษทั ต่างประเทศ
หรื อมีขอ้ เท็จจริ งที่เกี่ยวข้องซึ่งมีลกั ษณะเป็ นการเฉพาะตามข้อ 32
ส่วนที่ 6
การจัดทาและส่งแบบแสดงรายการข้อมูลระหว่างปี
ข้อ 20 ในกรณี ที่บริ ษทั ต่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลงหรื อมีการทาธุรกรรมซึ่งเป็ นเหตุ
ให้บริ ษทั ต้องยื่นคาขอให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพิจารณารับหลักทรัพย์ใหม่ตามข้อกาหนดของ
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ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการรับหุน้ สามัญหรื อหุน้ บุริมสิ ทธิเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ที่ใช้บงั คับกับบริ ษทั ต่างประเทศ ให้บริ ษทั ต่างประเทศจัดทาและส่งแบบแสดงรายการข้อมูลระหว่างปี
ต่อสานักงาน
ให้บริ ษทั ต่างประเทศส่งแบบแสดงรายการข้อมูลระหว่างปี ตามวรรคหนึ่ง ตามระยะเวลาใด
เวลาหนึ่งดังต่อไปนี้ แล้วแต่เวลาใดจะถึงก่อน เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันระยะเวลาจากสานักงาน
(1) ไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดวันก่อนวันที่หลักทรัพย์จดทะเบียนของบริ ษทั จะเริ่ มซื้ อขาย
(2) ภายในวันทาการถัดจากวันที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นมีมติอนุมตั ิการเข้าทารายการหรื อ
วันที่ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยอนุมตั ิคาขอรับหลักทรัพย์ใหม่ แล้วแต่วนั ใดจะถึงภายหลัง
สานักงานอาจผ่อนผันการจัดทาและส่งแบบแสดงรายการข้อมูลระหว่างปี ของบริ ษทั
ต่างประเทศได้ หากบริ ษทั มีหนังสื อรับรองต่อสานักงานว่าข้อมูลของบริ ษทั ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างมีนยั สาคัญจากแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ล่าสุดที่บริ ษทั ส่งต่อสานักงาน
ข้อ 21 แบบแสดงรายการข้อมูลระหว่างปี ที่จดั ทาและส่ งต่อสานักงานตามข้อ 20
ต้องปรับปรุ งข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ล่ าสุ ดที่บริ ษทั ต่างประเทศส่ งต่อสานักงาน
ให้เป็ นปั จจุบนั อย่างน้อยในเรื่ องดังต่อไปนี้
(1) นโยบายและภาพรวมการประกอบธุ รกิจ
(2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ
(3) ผูถ้ ือหุ ้นและโครงสร้างการจัดการ
(4) ปั จจัยความเสี่ ยงและผลกระทบต่อการดาเนินธุ รกิจอย่างมีนยั สาคั ญในอนาคต
หมวด 3
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
ตามการเปิ ดเผยต่อหน่วยงานของต่างประเทศ
ข้อ 22 ให้บริ ษทั ต่างประเทศส่ งรายงานดังต่อไปนี้ ต่อสานักงาน
(1) งบการเงิน และรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนิ นงานอื่น
ที่มีขอ้ มูลตรงกับที่บริ ษทั ต่างประเทศได้ส่งต่อตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศหรื อหน่วยงานทางการ
ในต่างประเทศตามข้อ 4(2) หรื อ (3) (ก)
(2) แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ทั้งนี้ ในกรณี ท่ีบริ ษทั ต่างประเทศมีการ
จัดทาและเปิ ดเผยรายงานประจาปี หรื อรายงานอื่นใดที่มีขอ้ มูลในทานองเดียวกับรายงานประจาปี
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ที่ได้ส่งต่อตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศหรื อหน่ วยงานทางการในต่างประเทศตามข้อ 4(2)
หรื อ (3) (ก) ให้ใช้รายงานประจาปี หรื อรายงานดังกล่าวเป็ นแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี
ให้บริ ษทั ต่างประเทศส่ งข้อมูล ตามวรรคหนึ่ ง ต่อสานักงาน ภายในระยะเวลา
เดียวกันหรื อใกล้เคียงกันกับระยะเวลาที่เปิ ดเผยต่อ ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศหรื อหน่ วยงาน
ทางการในต่างประเทศตามวรรคหนึ่ ง
หมวด 4
ข้อกาหนดเกี่ยวกับงบการเงิน ผูส้ อบบัญชี
และการประเมินค่าทรัพย์สิน
ส่วนที่ 1
ลักษณะของงบการเงิน
ข้อ 23 ข้อมูลที่เป็ นงบการเงินซึ่งส่งต่อสานักงาน ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) จัดทาตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
(ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย
(ข) International Financial Reporting Standard (IFRS)
(ค) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศหรื อหน่วยงาน
ทางการในต่างประเทศยอมรับหรื อกาหนด ทั้งนี้ เฉพาะกรณี ที่บริ ษทั ต่างประเทศได้จดั ทาและเปิ ดเผย
ข้อมูลในงบการเงินโดยแสดงผลกระทบของรายการที่แตกต่างจาก IFRS (Reconciled IFRS) ไว้ดว้ ย
(ง) มาตรฐานการรายงานทางการเงินอื่นตามที่ได้รับผ่อนผันจากสานักงาน
(2) รายงานของผูส้ อบบัญชีตอ้ งลงลายมือชื่อโดยผูส้ อบบัญชีที่มีลกั ษณะตามที่กาหนด
ในข้อ 24 และข้อ 25 แล้วแต่กรณี
(3) รายงานผูส้ อบบัญชีตาม (2) ต้องไม่มีความหมายในลักษณะดังนี้
(ก) การจัดทาและเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินไม่เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินที่ตอ้ งใช้ในการจัดทางบการเงินนั้น
(ข) ผูส้ อบบัญชีถูกจากัดขอบเขตการสอบทานหรื อตรวจสอบ แล้วแต่กรณี
โดยการกระทาหรื อไม่กระทาของบริ ษทั ต่างประเทศ หรื อของกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารของบริ ษทั
ต่างประเทศ
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ในกรณีที่บริ ษทั ต่างประเทศมีบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ต่างประเทศต้องดาเนินการให้บริ ษทั ย่อย
ดังกล่าวจัดทาข้อมูลทางการเงินและข้อมูลการเปิ ดเผยอื่นให้แก่บริ ษทั ต่างประเทศ เพื่อให้บริ ษทั ต่างประเทศ
สามารถจัดทางบการเงินรวมให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กาหนดในวรรคหนึ่ง (1)
ส่ วนที่ 2
เงื่อนไขเกี่ยวกับผูส้ อบบัญชี
ข้อ 24 ผูส้ อบบัญชีที่ลงลายมือชื่อเพื่อแสดงความเห็นในการสอบบัญชีของบริ ษทั
ต่างประเทศ ต้องมีลกั ษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) ผูส้ อบบัญชีที่อยูใ่ นบัญชีที่สานักงานให้ความเห็นชอบตามประกาศสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการให้ความเห็นชอบผูส้ อบบัญชีในตลาดทุน
และงบการเงินดังกล่าวต้องผ่านการตรวจสอบหรื อสอบทานจากผูส้ อบบัญชีทอ้ งถิ่นซึ่งสังกัดสานักงาน
สอบบัญชีที่เป็ นสมาชิกประเภทเต็มรู ปแบบ (full member) ของสานักงานสอบบัญชีที่เป็ นเครื อข่ายเดียวกัน
กับสานักงานสอบบัญชีที่ผสู ้ อบบัญชีที่ลงลายมือชื่อดังกล่าวสังกัด เว้นแต่ผสู ้ อบบัญชีที่ลงลายมือชื่อนั้น
สามารถสอบบัญชีได้โดยชอบด้วยกฎหมายหรื อกฎเกณฑ์ของประเทศที่บริ ษทั ต่างประเทศนั้นจัดตั้งขึ้น
(2) ผูส้ อบบัญชีต่างประเทศที่อยูใ่ นบัญชีที่สานักงานให้ความเห็นชอบตามประกาศ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการให้ความเห็นชอบผูส้ อบบัญชี
ต่างประเทศ
ข้อ 25 ในกรณี ที่ผสู ้ อบบัญชีตามข้อ 24(2) มีลกั ษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้
ผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวจะลงลายมือชื่อเพื่อแสดงความเห็นในการสอบบัญชีของบริ ษทั ต่างประเทศได้
ต่อเมื่อไม่มีเหตุอนั ควรสงสัยว่าหน่วยงานที่กากับดูแลผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวตามกฎหมายต่างประเทศ
จะไม่สามารถให้ความช่วยเหลือแก่สานักงานในการตรวจสอบหรื อให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับการฝ่ าฝื นหรื อ
ไม่ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และหลักเกณฑ์ที่ออกตาม
กฎหมายดังกล่าว ในเรื่ องเกี่ยวกับการสอบบัญชีของผูส้ อบบัญชีน้ นั เว้นแต่เป็ นการลงลายมือชื่อ
เพื่อแสดงความเห็นในการสอบบัญชีของบริ ษทั ต่างประเทศที่มีหุ้นเป็ นหลักทรัพย์ซ้ื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศตามข้อ 4(2) หรื อ (3) (ก) ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ดงั กล่าวตั้งอยูใ่ นประเทศ
ที่มีชื่ออยูใ่ นรายชื่อประเทศที่สานักงานยอมรับ
(1) ผูส้ อบบัญชีต่างประเทศที่อยูภ่ ายใต้หน่วยงานกากับดูแลที่มีมาตรฐานในการกากับ
ดูแลผูส้ อบบัญชีซ่ ึงเป็ นที่ยอมรับโดย International Forum of Independent Audit Regulators (IFIAR)
หรื อ European Commission (EC)
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(2) ผูส้ อบบัญชีต่างประเทศที่อยูภ่ ายใต้การกากับดูแลของหน่วยงานอิสระที่ทาหน้าที่
กากับดูแลผูส้ อบบัญชีในประเทศที่ได้รับผลการประเมินมาตรฐานการกากับดูแล Financial Sector
Assessment Program (FSAP) ในหัวข้อเกี่ยวกับผูส้ อบบัญชี (auditor) ในระดับไม่ต่ากว่า broadly
implemented
ส่วนที่ 3
หลักเกณฑ์การจัดให้มีการประเมินค่าทรัพย์สิน
ข้อ 26 ในกรณีที่มีการเปิ ดเผยราคาประเมินของทรัพย์สินไว้ในรายงานที่แสดง
ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน การประเมินมูลค่าทรัพย์สินดังกล่าวต้องกระทาโดยบุคคลที่
บริ ษทั ต่างประเทศพิจารณาว่ามีความเหมาะสมและสามารถประเมินมูลค่าทรัพย์สินให้สะท้อนมูลค่า
ที่แท้จริ งได้อย่างน่าเชื่อถือเพียงพอ โดยผูท้ ี่ทาหน้าที่ประเมินมูลค่าทรัพย์สินดังกล่าวต้องเข้าลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ดว้ ย
(1) เป็ นที่ปรึ กษาทางการเงินหรื อบริ ษทั ประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนที่อยู่
ในบัญชีรายชื่อที่สานักงานให้ความเห็นชอบ หรื อผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่สานักงานให้การยอมรับ
(2) ในกรณีที่ผทู ้ ี่ทาหน้าที่ประเมินมูลค่าทรัพย์สินเป็ นบุคคลต่างประเทศ
ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังนี้
(ก) อยูใ่ นบัญชีรายชื่อของบุคคลซึ่งหน่วยงานทางการหรื อหน่วยงานกากับดูแล
ของประเทศอันเป็ นที่ต้ งั ของทรัพย์สินกาหนดให้สามารถทาหน้าที่ประเมินมูลค่าทรัพย์สินนั้น ๆ ได้
(ข) ในกรณีที่ไม่ปรากฎบัญชีรายชื่อตาม (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)
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หมวด 5
รู ปแบบและวิธีการในการจัดทาและจัดส่ง
ข้อ 27 รายงานที่ส่งต่อสานักงานตามประกาศนี้ ให้ใช้ภาษาเดียวกับที่บริ ษทั
ต่างประเทศใช้ในการจัดทาและยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลต่อสานักงาน เว้นแต่ได้รับผ่อนผันจาก
สานักงานเนื่องจากมีเหตุจาเป็ นและสมควร
ในกรณีที่ขอ้ มูลหรื อรายงานที่ยนื่ ต่อสานักงานแปลมาจากข้อมูลหรื อเอกสารภาษาอื่น
นอกจากภาษาไทยหรื อภาษาอังกฤษ ให้บริ ษทั ต่างประเทศดาเนินการดังต่อไปนี้ ดว้ ย
(1) ดาเนินการให้ผแู ้ ปลรับรองความถูกต้องว่า สาระของการแปลถูกต้องตรงตาม
สาระของข้อมูลหรื อเอกสารที่เป็ นต้นฉบับ
(2) บริ ษทั ต่างประเทศต้องรับรองว่า สาระของข้อมูลหรื อเอกสารที่แปลนั้นเป็ นเรื่ อง
ที่เกิดขึ้นหรื อมีอยูจ่ ริ ง และมิได้มีการปกปิ ดข้อเท็จจริ งที่พึงเปิ ดเผย
ข้อ 28 ให้บริ ษทั ต่างประเทศจัดส่ งรายงานตามประกาศนี้ต่อสานักงานในรู ปแบบ
ดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ ในกรณี เป็ นการส่ งรายงานประจาปี ให้ปฏิบตั ิตามข้อ 29
(1) เอกสารสิ่ งพิมพ์จานวนหนึ่งฉบับ
(2) ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการดังนี้
(ก) กรณีบริ ษทั ต่างประเทศมีหุน้ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ให้ส่งข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบการรับส่ งข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด
(ข) กรณี อื่นนอกจาก (ก) ให้ส่งข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบการรับส่งข้อมูลตาม
แนวทางที่สานักงานกาหนด
ข้อมูลที่ยนื่ ต่อสานักงานทั้งในรู ปเอกสารสิ่ งพิมพ์และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตอ้ งมี
ข้อความถูกต้องตรงกัน และต้องไม่มีการแสดงข้อความอันเป็ นเท็จในสาระสาคัญ หรื อปกปิ ดข้อความจริ ง
อันเป็ นสาระสาคัญที่ควรบอกให้แจ้ง
ข้อ 29 ในการจัดทาและส่ งรายงานประจาปี ต่อสานักงาน บริ ษทั ต่างประเทศอาจจัดทา
ในรู ปเอกสารสิ่ งพิมพ์ แผ่นบันทึกข้อมูล หรื อข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ในกรณี ที่บริ ษทั ต่างประเทศ
ส่งรายงานประจาปี ในรู ปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ให้ปฏิบตั ิตามวิธีการที่กาหนดในข้อ 28(2)
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หมวด 6
การสิ้ นสุ ดหน้าที่
ข้อ 30 ให้บริ ษทั ต่างประเทศสิ้ นสุ ดหน้าที่จดั ทาและส่ งรายงานที่แสดงฐานะการเงิน
และผลการดาเนินงานของบริ ษทั ต่อสานักงาน ตามข้อกาหนดในประกาศว่าด้วยการเปิ ดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานโดยอนุโลม เท่าที่ไม่ขดั หรื อแย้งกับหลักการในการกากับ
ดูแลบริ ษทั ต่างประเทศ
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในวรรคหนึ่ง สานักงานอาจ
กาหนดแนวทางการปฏิบตั ิในรายละเอียดเกี่ยวกับการอนุโลมใช้ตามวรรคหนึ่งได้
ข้อ 31 ให้บริ ษทั ต่างประเทศแจ้งเหตุที่ทาให้หน้าที่จดั ทาและส่งรายงานที่แสดงฐานะ
การเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษทั สิ้ นสุดลงตามข้อ 30 ต่อสานักงานก่อนถึงกาหนดเวลาส่ ง
รายงานดังกล่าว
หมวด 7
อานาจของสานักงานเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูล
ข้อ 32 เพื่อให้ผลู ้ งทุนในประเทศไทยได้รับข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสิ นใจ
เท่าเทียมกันและภายในระยะเวลาเดียวกันหรื อใกล้เคียงกันกับผูล้ งทุนในต่างประเทศ โดยไม่เป็ น
อุปสรรคต่อการดาเนินงานและไม่เป็ นการสร้างภาระเกินสมควรแก่บริ ษทั ต่างประเทศ สานักงาน
อาจดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) กาหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมให้บริ ษทั ต่างประเทศต้องปฏิบตั ิในการจัดทาและส่ ง
รายงานที่แสดงฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษทั ต่างประเทศ
(2) ผ่อนผันไม่นาหลักเกณฑ์ขอ้ ใดข้อหนึ่งหรื อหลายข้อตามประกาศนี้มาใช้บงั คับกับ
การจัดทาและส่งรายงานที่แสดงฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษทั ต่างประเทศ
ในการพิจารณากาหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมหรื อผ่อนผันหลักเกณฑ์ตามวรรคหนึ่ง
ให้สานักงานนาปัจจัยดังต่อไปนี้มาใช้ประกอบการพิจารณา
(1) กฎหมายและกฎเกณฑ์ของต่างประเทศที่ใช้บงั คับกับบริ ษทั ต่างประเทศ รวมทั้ง
มาตรการบังคับในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดทาและส่งรายงานที่แสดงฐานะการเงินและผลการดาเนินงานที่อาจมี
ผลกระทบต่อความสามารถของบริ ษทั หรื อความคุม้ ค่าในการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศนี้
(2) ความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอ หรื อความทันเวลาของข้อมูลที่เปิ ดเผย
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(3) ลักษณะเฉพาะของบริ ษทั ต่างประเทศ หรื อข้อเท็จจริ งที่เกี่ยวข้องซึ่งมีลกั ษณะ
เป็ นการเฉพาะของบริ ษทั ต่างประเทศนั้น
(4) ปัจจัยใด ๆ ที่จะมีผลกระทบต่อการให้ความคุม้ ครองหรื อรักษาสิ ทธิของผูถ้ ือหุ้น
ข้อ 33 ในกรณีที่ปรากฏต่อสานักงานว่าข้อเท็จจริ ง พฤติการณ์ หรื อสภาพการณ์
ที่สานักงานนามาพิจารณาเพื่อกาหนดให้บริ ษทั ต่างประเทศเปิ ดเผยข้อมูลตามข้อ 6 หรื อกาหนด
เงื่อนไขเพิ่มเติมหรื อผ่อนผันหลักเกณฑ์ตามข้อ 32 เปลี่ยนแปลงไป และการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
อาจส่งผลกระทบต่อผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ต่างประเทศอย่างมีนยั สาคัญ สานักงานอาจยกเลิกหรื อแก้ไข
เปลี่ยนแปลงข้อกาหนด เงื่อนไข หรื อการผ่อนผันดังกล่าวไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วนได้
ข้อ 34 สานักงานอาจผ่อนผันการเปิ ดเผยรายละเอียดของข้อมูลในรายงานตามที่
กาหนดในประกาศนี้ได้ หากบริ ษทั ต่างประเทศแสดงให้สานักงานเห็นได้ว่าข้อมูลดังกล่าวมิใช่ขอ้ มูล
ที่มีผลกระทบต่อการตัดสิ นใจของผูล้ งทุนอย่างมีนยั สาคัญ และมีเหตุอนั ควรที่จะไม่แสดงรายละเอียด
ของข้อมูลดังกล่าวไว้ในรายงานนั้น หรื อบริ ษทั ต่างประเทศได้ดาเนิ นการประการอื่นเพื่อทดแทน
อย่างเพียงพอแล้ว
ข้อ 35 ในกรณีมีเหตุจาเป็ นและสมควรทาให้บริ ษทั ต่างประเทศไม่สามารถส่ง
รายงานที่แสดงฐานะการเงินและผลการดาเนินงานต่อสานักงานภายในระยะเวลาที่กาหนดตาม
ประกาศนี้ บริ ษทั ต่างประเทศอาจมีหนังสื อขอผ่อนผันการส่งรายงานดังกล่าวต่อสานักงาน พร้อมทั้ง
ชี้แจงเหตุผลในการขอผ่อนผันและแจ้งกาหนดระยะเวลาที่จะจัดส่ งรายงานนั้น
ในกรณีที่สานักงานไม่ผอ่ นผันให้ตามที่บริ ษทั ต่างประเทศร้องขอตามวรรคหนึ่ง
บริ ษทั ต่างประเทศต้องรับผิดเนื่องจากการไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา 56 เมื่อพ้นระยะเวลาที่กาหนดในการส่ง
รายงานที่แสดงฐานะการเงินและผลการดาเนินงานตามที่กาหนดในประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2558
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