
 
 

 

ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ท่ี ทจ. 17/2558 

เร่ือง  หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูล 
เก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของ 

บริษทัต่างประเทศท่ีออกและเสนอขายหุน้ 
    

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551   
และมาตรา 56 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 

   ขอ้ 1   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2558  เป็นตน้ไป 

หมวด 1 
บททัว่ไป 

    

ส่วนท่ี 1 
หลกัการและขอบเขตของประกาศ 

    

  ขอ้ 2   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบักบัการจดัท าและเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงิน 
และผลการด าเนินงานของบริษทัต่างประเทศท่ีออกและเสนอขายหุ้นในประเทศไทย ในลกัษณะเป็น 
การเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทัว่ไป (public offering) เพื่อใหผู้ถื้อหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไปสามารถ 
ติดตามขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัต่างประเทศไดอ้ยา่งต่อเน่ือง  
ในมาตรฐานเทียบเคียงกบัท่ีบริษทัท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซ่ึงเสนอขายหุน้ในลกัษณะดงักล่าวมีหนา้ท่ี
เปิดเผยขอ้มูลเช่นนั้น และดว้ยปริมาณรวมทั้งคุณภาพของขอ้มูลไม่นอ้ยไปกว่าขอ้มูลท่ีเปิดเผยต่อผูล้งทุน 
ในต่างประเทศท่ีลงทุนในหุน้ของบริษทัดงักล่าวเช่นกนั  อยา่งไรก็ตาม โดยท่ีลกัษณะหรือสภาวะแวดลอ้ม
ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัต่างประเทศ ตลอดจนกฎหมายหรือกฎเกณฑท่ี์ใชบ้งัคบักบับริษทัต่างประเทศ  
อาจแตกต่างจากของบริษทัท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยอยา่งมีนยัส าคญั ในหลกัการของการก ากบัดูแล 
จึงจ าเป็นตอ้งค านึงถึงลกัษณะเฉพาะหรือขอ้เทจ็จริงเป็นพิเศษท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัต่างประเทศดว้ย 
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  ขอ้ 3   ใหบ้ริษทัต่างประเทศดงัต่อไปน้ี มีหนา้ท่ีจดัท าและส่งรายงานท่ีแสดงฐานะ 
การเงินและผลการด าเนินงานตามประกาศน้ี  เวน้แต่มีเหตุท่ีท าใหบ้ริษทัต่างประเทศส้ินสุดหนา้ท่ี 
ตามท่ีก าหนดในหมวด 6 
  (1)  บริษทัต่างประเทศท่ีมีหุ้นเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย  ์
แห่งประเทศไทย 
  (2)  บริษทัต่างประเทศท่ีออกหุน้ซ่ึงมีการยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหุน้นั้น
ต่อส านกังาน ไม่วา่โดยบริษทัต่างประเทศหรือผูถื้อหุ้น 

  ขอ้ 4   ประเภทขอ้มูลและระยะเวลาในการจดัท าและส่งรายงานท่ีแสดงฐานะการเงิน 
และผลการด าเนินงานของบริษทัต่างประเทศ ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  ในกรณีบริษทัต่างประเทศท่ียงัมิไดมี้หุ้นเป็นหลกัทรัพยซ้ื์อขายในตลาดหลกัทรัพย์
ต่างประเทศ และบริษทัต่างประเทศนั้นเสนอขายหุ้นในประเทศไทยเพื่อการจดทะเบียนหุ้นเป็นหลกัทรัพย ์
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเพียงแห่งเดียว ให้เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงินและ 
ผลการด าเนินงานต่อส านกังาน ตามหลกัเกณฑข์องไทยท่ีก าหนดในหมวด 2  

(2)  ในกรณีบริษทัต่างประเทศเสนอขายหุน้ในประเทศไทยภายหลงัจากท่ีบริษทั
ต่างประเทศนั้นมีหุน้เป็นหลกัทรัพยซ้ื์อขายในตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศแลว้ ใหเ้ปิดเผยขอ้มูล 
ตามท่ีบริษทัดงักล่าวเปิดเผยต่อตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศหรือหน่วยงานทางการในต่างประเทศนั้น 
ต่อส านกังาน ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในหมวด 3 
  (3)  ในกรณีบริษทัต่างประเทศมีการเสนอขายหุ้นในหลายประเทศ ใหเ้ปิดเผยขอ้มูล
ตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 
         (ก)  ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลตามท่ีบริษทัดงักล่าวเปิดเผยต่อตลาดหลกัทรัพยต์่างประเทศ
หรือหน่วยงานทางการในต่างประเทศท่ีบริษทันั้นแสดงเจตนาผกูพนัวา่จะปฏิบติัตามหลกัเกณฑข์อง
ตลาดหลกัทรัพยห์รือหน่วยงานทางการของประเทศนั้นเป็นหลกั (home regulator) ต่อส านกังาน  
ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในหมวด 3 
         (ข)  ให้เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานต่อส านกังาน  
ตามหลกัเกณฑข์องไทยท่ีก าหนดในหมวด 2 ในกรณีอ่ืนนอกจาก (ก) 

ขอ้ 5   การจดัท าและเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของ 
บริษทัต่างประเทศ ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ีดว้ย 
  (1)  ขอ้ก าหนดเก่ียวกบังบการเงิน ผูส้อบบญัชี และการประเมินค่าทรัพยสิ์น  
ใหเ้ป็นตามหมวด 4 
  (2)  รูปแบบและวิธีการในการจดัท าและจดัส่ง ใหเ้ป็นไปตามหมวด 5 
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  (3)  การส้ินสุดหนา้ท่ีตามประกาศน้ี ใหเ้ป็นไปตามหมวด 6 
  (4)  อ านาจของส านกังานเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูล ใหเ้ป็นไปตามหมวด 7 

ขอ้ 6   ในกรณีดงัต่อไปน้ี ส านกังานอาจก าหนดใหบ้ริษทัต่างประเทศตามขอ้ 4(2) 
หรือ (3) (ก) เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานในลกัษณะเทียบเคียงกบั 
การเปิดเผยขอ้มูลตามหลกัเกณฑข์องไทยท่ีก าหนดในหมวด 2 ไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนได ้
  (1)  ในกรณีท่ีบริษทัต่างประเทศตามขอ้ 4(2) เสนอขายหุ้นในประเทศไทยเป็นจ านวน
มากกวา่ร้อยละหกสิบของจ านวนหุ้นท่ีเรียกช าระแลว้ทั้งหมดของบริษทันั้นภายหลงัการเสนอขาย 
หุน้ดงักล่าว  ทั้งน้ี ในการค านวณสัดส่วนดงักล่าว ส านกังานอาจไม่นบัรวมจ านวนหุ้นท่ีถือโดย 
ผูร่้วมลงทุนระยะยาว (strategic investors) ได ้
  (2)  ในกรณีท่ีบริษทัต่างประเทศตามขอ้ 4(3) (ก) เสนอขายหุน้ในประเทศไทย 
เป็นสัดส่วนอยา่งมีนยัส าคญัเม่ือเทียบกบัการเสนอขายในประเทศอ่ืน  
  (3)  ในกรณีท่ีบริษทัต่างประเทศมีหุน้เป็นหลกัทรัพยซ้ื์อขายในตลาดหลกัทรัพย์
ต่างประเทศตามขอ้ 4(2) หรือ (3) (ก) ซ่ึงตลาดหลกัทรัพยด์งักล่าวไม่ไดต้ั้งอยูใ่นประเทศท่ีมีช่ืออยูใ่น
รายช่ือประเทศท่ีส านกังานยอมรับ  

ขอ้ 7   การจดัท าและส่งรายงานท่ีแสดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทั
ต่างประเทศตามประกาศน้ี ใหเ้ร่ิมเม่ือแบบแสดงรายการขอ้มูลท่ียืน่ต่อส านกังานมีผลใชบ้งัคบัแลว้ 
  ใหบ้ริษทัต่างประเทศท่ีเร่ิมมีหนา้ท่ีตามวรรคหน่ึง จดัท าและส่งงบการเงินตามรอบ
ระยะเวลาท่ีถดัจากงบการเงินท่ีปรากฏในแบบแสดงรายการขอ้มูลดงักล่าว 

ส่วนท่ี 2 
บทนิยาม 

    

  ขอ้ 8   ในประกาศน้ี ให้น าบทนิยามท่ีก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกบัการออกและเสนอขาย
หลกัทรัพย ์มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม  เวน้แต่จะก าหนดไวเ้ป็นการเฉพาะเป็นประการอ่ืน 

  ขอ้ 9   ใหมี้บทนิยามเพิ่มเติมดงัน้ี 
  “บริษทัต่างประเทศ”  หมายความวา่   บริษทัท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ 

“ผูส้อบบญัชีทอ้งถ่ิน”  หมายความวา่   ผูส้อบบญัชีท่ีสามารถท าการสอบบญัชีได้ 
โดยชอบดว้ยกฎหมายหรือกฎเกณฑข์องประเทศท่ีบริษทัต่างประเทศจดัตั้งขึ้น 
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  “มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย”  หมายความว่า   มาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงินท่ีก าหนดโดยคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบญัชีตามกฎหมายวา่ดว้ยวิชาชีพบญัชี 
  “ประกาศวา่ดว้ยการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน”  
หมายความวา่   ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการรายงาน
การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์ท่ีใชบ้งัคบักบั
บริษทัท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย 

หมวด 2 
การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

ตามหลกัเกณฑข์องไทย 
    

ส่วนท่ี 1 
ประเภทขอ้มูลและระยะเวลา 

    

  ขอ้ 10   รายงานท่ีแสดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานไดแ้ก่ประเภทขอ้มูล
ดงัต่อไปน้ี 
  (1)  งบการเงิน 
  (2)  รายงานทางการเงินส าหรับรอบระยะเวลาหกเดือนแรกของปีบญัชี 
  (3)  การวิเคราะห์และค าอธิบายระหวา่งกาลของฝ่ายจดัการ (Interim Management 
Discussion and Analysis) 
  (4)  รายงานประจ าปี 
  (5)  แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 
  (6)  แบบแสดงรายการขอ้มูลระหวา่งปี 

  ขอ้ 11   ใหบ้ริษทัต่างประเทศจดัท าและส่งรายงานท่ีแสดงฐานะการเงินและ 
ผลการด าเนินงานตามท่ีก าหนดในขอ้ 10 ต่อส านกังาน ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  การจดัท าและส่งขอ้มูลตามขอ้ 10(1) (2) (4) และ (5)  รวมทั้งระยะเวลาในการส่ง  
ใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดในตารางทา้ยประกาศน้ี 
  (2)  การจดัท าและส่งขอ้มูลตามขอ้ 10(3) รวมทั้งระยะเวลาในการส่ง ใหเ้ป็นไปตาม 
ท่ีก าหนดในตารางทา้ยประกาศน้ี  เวน้แต่กรณีตามขอ้ 14 
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  (3)  การจดัท าและส่งขอ้มูลตามขอ้ 10(6) ให้เป็นไปตามเง่ือนไขและระยะเวลา 
ท่ีก าหนดในส่วนท่ี 6 ของหมวดน้ี 

  ขอ้ 12   ในกรณีบริษทัต่างประเทศมีหนา้ท่ีส่งรายงานเก่ียวกบัฐานะการเงินและ 
ผลการด าเนินงานต่อตลาดหลกัทรัพยต์่างประเทศหรือหน่วยงานทางการในต่างประเทศตามท่ี 
ตลาดหลกัทรัพยห์รือหน่วยงานดงักล่าวก าหนด ใหบ้ริษทัต่างประเทศด าเนินการดงัต่อไปน้ีดว้ย 
  (1)  ส่งรายงานท่ีบริษทัต่างประเทศนั้นส่งต่อตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศหรือ 
หน่วยงานทางการในต่างประเทศต่อส านักงาน 
  (2)  ในการจดัท าและส่งรายงานซ่ึงบริษทัต่างประเทศมีหนา้ท่ีส่งต่อส านกังาน 
ตามประกาศน้ี รายงานดงักล่าวตอ้งมีรายละเอียดของขอ้มูลไม่นอ้ยกวา่รายงานท่ีบริษทัต่างประเทศ 
ไดจ้ดัท าและเปิดเผยต่อตลาดหลกัทรัพยต์่างประเทศหรือหน่วยงานทางการในต่างประเทศ 
  (3)  ในกรณีท่ีบริษทัต่างประเทศตอ้งเปิดเผยขอ้มูลในรายงานท่ีบริษทัส่งต่อ 
ตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศหรือหน่วยงานทางการในต่างประเทศตาม (1) เพิ่มเติม ใหบ้ริษทัต่างประเทศ
เปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวต่อส านกังานดว้ย 
  (4)  ใหบ้ริษทัต่างประเทศส่งรายงานตาม (1) และ (2) และเปิดเผยขอ้มูลตาม (3) (ถา้มี)  
ต่อส านกังานภายในระยะเวลาเดียวกนัหรือใกลเ้คียงกนักบัระยะเวลาท่ีเปิดเผยต่อตลาดหลกัทรัพย์
ต่างประเทศหรือหน่วยงานทางการในต่างประเทศ ในลกัษณะท่ีจะไม่ท าใหเ้กิดการไดห้รือเสียเปรียบ 
ในการซ้ือขายหลกัทรัพยโ์ดยใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลดงักล่าว 

ส่วนท่ี 2 
ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัเอกสารและขอ้มูลประกอบงบการเงิน 

    

ขอ้ 13   ใหบ้ริษทัต่างประเทศส่งเอกสารดงัต่อไปน้ี ต่อส านกังานพร้อมกบัการจดัส่ง 
งบการเงิน 
  (1)  หนงัสือรับรองงบการเงินตามแบบ 56-3 ทา้ยประกาศวา่ดว้ยการเปิดเผยขอ้มูล
เก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน  
  (2)  บทสรุปประเภทรายงานของผูส้อบบญัชีตามประกาศส านกังานคณะกรรมการ 
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการใหค้วามเห็นชอบผูส้อบบญัชีในตลาดทุน 

  ขอ้ 14   เม่ือปรากฏวา่รายไดห้รือก าไรสุทธิตามงบการเงินงวดใดของบริษทัต่างประเทศ 
มีความแตกต่างจากงบการเงินในงวดเดียวกนัของปีก่อนเกินกวา่ร้อยละยีสิ่บ ใหบ้ริษทัต่างประเทศ 
จดัท าการวิเคราะห์และค าอธิบายระหวา่งกาลของฝ่ายจดัการ (Interim Management Discussion and Analysis) 
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โดยอยา่งนอ้ยใหแ้สดงถึงสาเหตุและปัจจยัส าคญัท่ีท าให้เกิดความแตกต่าง  รวมทั้งผลกระทบ 
ท่ีเกิดจากปัจจยัดงักล่าว และส่งต่อส านกังานพร้อมกบัการจดัส่งงบการเงิน 

ส่วนท่ี 3 
การจดัท ารายงานทางการเงินส าหรับรอบระยะเวลา 

หกเดือนแรกของปีบญัชี 
    

  ขอ้ 15   บริษทัต่างประเทศท่ีอยูร่ะหวา่งถูกตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมีค าสั่ง 
หา้มซ้ือหรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของบริษทัเป็นการชัว่คราวโดยขึ้นเคร่ืองหมาย SP (suspension)  
อนัเน่ืองมาจากบริษทัมีการด าเนินงานหรือฐานะการเงินท่ีเขา้ข่ายอาจถูกตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
เพิกถอนหุน้จากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเก่ียวกบั 
การเพิกถอนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนท่ีใชบ้งัคบักบับริษทัต่างประเทศ อาจจดัท าและส่งรายงานทางการเงิน 
ส าหรับรอบระยะเวลาหกเดือนแรกของปีบญัชีท่ีมีลกัษณะตามขอ้ 16 พร้อมทั้งการวิเคราะห์และค าอธิบาย
ระหวา่งกาลของฝ่ายจดัการ (Interim Management Discussion and Analysis) ตามขอ้ 17 แทนการส่ง 
งบการเงินรายไตรมาสก็ได ้
  ความในวรรคหน่ึงมิใหใ้ชบ้งัคบักบับริษทัต่างประเทศท่ีเขา้ข่ายถูกเพิกถอนหุน้ 
จากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน เน่ืองจากรายงานการสอบบญัชีระบุว่าผูส้อบบญัชีไม่แสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษทัหรือแสดงความเห็นวา่งบการเงินของบริษทัไม่ถูกตอ้งตามระยะเวลา
ท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด 

  ขอ้ 16   รายงานทางการเงินส าหรับรอบระยะเวลาหกเดือนแรกของปีบญัชีตามขอ้ 15   
ตอ้งมีรูปแบบและรายการท่ีแสดงเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินว่าดว้ยงบการเงินระหว่างกาล 

  ขอ้ 17   ในการจดัท าการวิเคราะห์และค าอธิบายระหว่างกาลของฝ่ายจดัการ  
(Interim Management Discussion and Analysis) ของบริษทัต่างประเทศตามขอ้ 15 ตอ้งมีรายละเอียด
ตามรายการท่ีก าหนดส าหรับการวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการท่ีอยูใ่นแบบ 56-1 ทา้ยประกาศ 
วา่ดว้ยการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน และรายละเอียดเพิ่มเติมอยา่งนอ้ย
ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ความคืบหนา้ของการแกไ้ขการด าเนินงานหรือฐานะการเงิน 
  (2)  ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นในภายหนา้ 
  (3)  รายการระหวา่งกนัตามท่ีก าหนดในแบบ 56-1 ทา้ยประกาศวา่ดว้ยการเปิดเผย
ขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
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ส่วนท่ี 4 
การจดัท ารายงานประจ าปี 
    

  ขอ้ 18   รายงานประจ าปีของบริษทัต่างประเทศตอ้งมีขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ในกรณีเป็นบริษทัต่างประเทศท่ีมีหุน้เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย ตอ้งมีขอ้มูลอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 
         (ก)  ขอ้มูลตามแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีตามท่ีก าหนดในขอ้ 19 พร้อมแนบ 
งบการเงินประจ ารอบปีบญัชีนั้น   
         (ข)  ขอ้มูลตามแบบ 56-2 ทา้ยประกาศวา่ดว้ยการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงินและ
ผลการด าเนินงาน และรายการขอ้มูลเพิ่มเติมตามขอ้ 19(2) 
  (2)  ในกรณีเป็นบริษทัต่างประเทศท่ีมีการเพิกถอนหุน้ออกจากการเป็นหลกัทรัพย  ์
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและไม่มีหุน้เป็นหลกัทรัพยซ้ื์อขายในตลาดหลกัทรัพย์
ต่างประเทศ ตอ้งมีขอ้มูลตามท่ีบริษทัต่างประเทศมีหนา้ท่ีส่งต่อผูถื้อหุน้ตามท่ีกฎหมายจดัตั้งบริษทัต่างประเทศ
นั้นก าหนด  เวน้แต่ส านกังานจะก าหนดเป็นประการอ่ืน 

ส่วนท่ี 5 
การจดัท าแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 

    

  ขอ้ 19   แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีของบริษทัต่างประเทศตอ้งมีขอ้มูล 
อยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ขอ้มูลตามแบบ 56-1 ทา้ยประกาศวา่ดว้ยการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงิน
และผลการด าเนินงาน  
  (2)  ขอ้มูลท่ีก าหนดใหเ้ปิดเผยเพิ่มเติมเน่ืองจากลกัษณะเฉพาะของบริษทัต่างประเทศ 
หรือมีขอ้เท็จจริงท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงมีลกัษณะเป็นการเฉพาะตามขอ้ 32 

ส่วนท่ี 6 
การจดัท าและส่งแบบแสดงรายการขอ้มูลระหวา่งปี 

    

  ขอ้ 20   ในกรณีท่ีบริษทัต่างประเทศมีการเปล่ียนแปลงหรือมีการท าธุรกรรมซ่ึงเป็นเหตุ 
ใหบ้ริษทัตอ้งยื่นค าขอให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยพิจารณารับหลกัทรัพยใ์หม่ตามขอ้ก าหนดของ 
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ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเก่ียวกบัการรับหุน้สามญัหรือหุน้บุริมสิทธิเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
ท่ีใชบ้งัคบักบับริษทัต่างประเทศ ใหบ้ริษทัต่างประเทศจดัท าและส่งแบบแสดงรายการขอ้มูลระหว่างปี 
ต่อส านกังาน  
  ใหบ้ริษทัต่างประเทศส่งแบบแสดงรายการขอ้มูลระหวา่งปีตามวรรคหน่ึง ตามระยะเวลาใด
เวลาหน่ึงดงัต่อไปน้ี แลว้แต่เวลาใดจะถึงก่อน  เวน้แต่ไดรั้บการผ่อนผนัระยะเวลาจากส านกังาน 
  (1)  ไม่นอ้ยกวา่เจ็ดวนัก่อนวนัท่ีหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของบริษทัจะเร่ิมซ้ือขาย  
  (2)  ภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัการเขา้ท ารายการหรือ 
วนัท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอนุมติัค าขอรับหลกัทรัพยใ์หม่  แลว้แต่วนัใดจะถึงภายหลงั 
  ส านกังานอาจผ่อนผนัการจดัท าและส่งแบบแสดงรายการขอ้มูลระหวา่งปีของบริษทั
ต่างประเทศได ้ หากบริษทัมีหนังสือรับรองต่อส านกังานว่าขอ้มูลของบริษทัไม่มีการเปล่ียนแปลง  
อย่างมีนยัส าคญัจากแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีล่าสุดท่ีบริษทัส่งต่อส านกังาน 

  ขอ้ 21   แบบแสดงรายการขอ้มูลระหว่างปีท่ีจดัท าและส่งต่อส านกังานตามขอ้ 20  
ตอ้งปรับปรุงขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีล่าสุดท่ีบริษทัต่างประเทศส่งต่อส านกังาน 
ให้เป็นปัจจุบนั อย่างน้อยในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
  (1)  นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
  (2)  ลกัษณะการประกอบธุรกิจ  
  (3)  ผูถื้อหุ้นและโครงสร้างการจดัการ 
  (4)  ปัจจยัความเส่ียงและผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจอย่างมีนยัส าคัญในอนาคต 

หมวด 3 
การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

ตามการเปิดเผยต่อหน่วยงานของต่างประเทศ 
    

  ขอ้ 22   ให้บริษทัต่างประเทศส่งรายงานดังต่อไปน้ีต่อส านักงาน   
  (1)  งบการเงิน และรายงานเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงานอ่ืน 
ท่ีมีขอ้มูลตรงกับท่ีบริษทัต่างประเทศได้ส่งต่อตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศหรือหน่วยงานทางการ 
ในต่างประเทศตามขอ้ 4(2) หรือ (3) (ก)   
  (2)  แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี  ทั้งน้ี ในกรณีท่ีบริษทัต่างประเทศมีการ 
จดัท าและเปิดเผยรายงานประจ าปีหรือรายงานอ่ืนใดท่ีมีขอ้มูลในท านองเดียวกบัรายงานประจ าปี 



9 
 

ท่ีไดส่้งต่อตลาดหลกัทรัพย์ต่างประเทศหรือหน่วยงานทางการในต่างประเทศตามขอ้ 4(2)  
หรือ (3) (ก) ให้ใช้รายงานประจ าปีหรือรายงานดังกล่าวเป็นแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี  
  ให้บริษทัต่างประเทศส่งขอ้มูลตามวรรคหน่ึงต่อส านักงาน ภายในระยะเวลา
เดียวกันหรือใกลเ้คียงกันกบัระยะเวลาท่ีเปิดเผยต่อตลาดหลกัทรัพย์ต่างประเทศหรือหน่วยงาน
ทางการในต่างประเทศตามวรรคหน่ึง 

หมวด 4 
ขอ้ก าหนดเก่ียวกบังบการเงิน ผูส้อบบญัชี  

และการประเมินค่าทรัพยสิ์น 
    

ส่วนท่ี 1 
ลกัษณะของงบการเงิน 

    

  ขอ้ 23   ขอ้มูลท่ีเป็นงบการเงินซ่ึงส่งต่อส านกังาน ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี   
  (1)  จดัท าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินอยา่งใดอย่างหน่ึง ดงัน้ี  
         (ก)  มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย 
         (ข)  International Financial Reporting Standard (IFRS) 
         (ค)  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีตลาดหลกัทรัพยต์่างประเทศหรือหน่วยงาน
ทางการในต่างประเทศยอมรับหรือก าหนด  ทั้งน้ี เฉพาะกรณีท่ีบริษทัต่างประเทศไดจ้ดัท าและเปิดเผย
ขอ้มูลในงบการเงินโดยแสดงผลกระทบของรายการท่ีแตกต่างจาก IFRS (Reconciled IFRS) ไวด้ว้ย 
         (ง)  มาตรฐานการรายงานทางการเงินอ่ืนตามท่ีไดรั้บผอ่นผนัจากส านกังาน 
  (2)  รายงานของผูส้อบบญัชีตอ้งลงลายมือช่ือโดยผูส้อบบญัชีท่ีมีลกัษณะตามท่ีก าหนด 
ในขอ้ 24 และขอ้ 25 แลว้แต่กรณี 
  (3)  รายงานผูส้อบบญัชีตาม (2) ตอ้งไม่มีความหมายในลกัษณะดงัน้ี 
         (ก)  การจดัท าและเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินไม่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงินท่ีตอ้งใชใ้นการจดัท างบการเงินนั้น 
         (ข)  ผูส้อบบญัชีถูกจ ากดัขอบเขตการสอบทานหรือตรวจสอบ แลว้แต่กรณี  
โดยการกระท าหรือไม่กระท าของบริษทัต่างประเทศ หรือของกรรมการหรือผูบ้ริหารของบริษทั
ต่างประเทศ 
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  ในกรณีท่ีบริษทัต่างประเทศมีบริษทัย่อย บริษทัต่างประเทศตอ้งด าเนินการให้บริษทัย่อย
ดงักล่าวจดัท าขอ้มูลทางการเงินและขอ้มูลการเปิดเผยอ่ืนให้แก่บริษทัต่างประเทศ เพื่อให้บริษทัต่างประเทศ
สามารถจดัท างบการเงินรวมใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีก าหนดในวรรคหน่ึง (1) 

ส่วนท่ี 2 
เง่ือนไขเก่ียวกบัผูส้อบบญัชี 
    

  ขอ้ 24   ผูส้อบบญัชีท่ีลงลายมือช่ือเพื่อแสดงความเห็นในการสอบบญัชีของบริษทั
ต่างประเทศ ตอ้งมีลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นบญัชีท่ีส านกังานใหค้วามเห็นชอบตามประกาศส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการใหค้วามเห็นชอบผูส้อบบญัชีในตลาดทุน  
และงบการเงินดงักล่าวตอ้งผ่านการตรวจสอบหรือสอบทานจากผูส้อบบญัชีทอ้งถ่ินซ่ึงสังกดัส านกังาน 
สอบบญัชีท่ีเป็นสมาชิกประเภทเตม็รูปแบบ (full member) ของส านกังานสอบบญัชีท่ีเป็นเครือข่ายเดียวกนั
กบัส านกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีท่ีลงลายมือช่ือดงักล่าวสังกดั  เวน้แต่ผูส้อบบญัชีท่ีลงลายมือช่ือนั้น
สามารถสอบบญัชีไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมายหรือกฎเกณฑข์องประเทศท่ีบริษทัต่างประเทศนั้นจดัตั้งขึ้น 
  (2)  ผูส้อบบญัชีต่างประเทศท่ีอยูใ่นบญัชีท่ีส านกังานใหค้วามเห็นชอบตามประกาศ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการใหค้วามเห็นชอบผูส้อบบญัชี
ต่างประเทศ   

  ขอ้ 25   ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีตามขอ้ 24(2) มีลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
ผูส้อบบญัชีดงักล่าวจะลงลายมือช่ือเพื่อแสดงความเห็นในการสอบบญัชีของบริษทัต่างประเทศได ้
ต่อเม่ือไม่มีเหตุอนัควรสงสัยวา่หน่วยงานท่ีก ากบัดูแลผูส้อบบญัชีดงักล่าวตามกฎหมายต่างประเทศ  
จะไม่สามารถใหค้วามช่วยเหลือแก่ส านกังานในการตรวจสอบหรือใหข้อ้มูลเก่ียวกบัการฝ่าฝืนหรือ 
ไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละหลกัเกณฑท่ี์ออกตาม
กฎหมายดงักล่าว ในเร่ืองเก่ียวกบัการสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีนั้น  เวน้แต่เป็นการลงลายมือช่ือ 
เพื่อแสดงความเห็นในการสอบบญัชีของบริษทัต่างประเทศท่ีมีหุ้นเป็นหลกัทรัพยซ้ื์อขายใน 
ตลาดหลกัทรัพยต์่างประเทศตามขอ้ 4(2) หรือ (3) (ก) ซ่ึงตลาดหลกัทรัพยด์งักล่าวตั้งอยูใ่นประเทศ 
ท่ีมีช่ืออยูใ่นรายช่ือประเทศท่ีส านกังานยอมรับ 
  (1)  ผูส้อบบญัชีต่างประเทศท่ีอยูภ่ายใตห้น่วยงานก ากบัดูแลท่ีมีมาตรฐานในการก ากบั
ดูแลผูส้อบบญัชีซ่ึงเป็นท่ียอมรับโดย International Forum of Independent Audit Regulators (IFIAR) 
หรือ European Commission (EC) 
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  (2)  ผูส้อบบญัชีต่างประเทศท่ีอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลของหน่วยงานอิสระท่ีท าหนา้ท่ี
ก ากบัดูแลผูส้อบบญัชีในประเทศท่ีไดรั้บผลการประเมินมาตรฐานการก ากบัดูแล Financial Sector 
Assessment Program (FSAP) ในหวัขอ้เก่ียวกบัผูส้อบบญัชี (auditor) ในระดบัไม่ต ่ากว่า broadly 
implemented 

ส่วนท่ี 3 
หลกัเกณฑก์ารจดัใหมี้การประเมินค่าทรัพยสิ์น 

    

  ขอ้ 26   ในกรณีท่ีมีการเปิดเผยราคาประเมินของทรัพยสิ์นไวใ้นรายงานท่ีแสดง 
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน การประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นดงักล่าวตอ้งกระท าโดยบุคคลท่ี 
บริษทัต่างประเทศพิจารณาว่ามีความเหมาะสมและสามารถประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นให้สะทอ้นมูลค่า 
ท่ีแทจ้ริงไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือเพียงพอ โดยผูท่ี้ท าหนา้ท่ีประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นดงักล่าวตอ้งเขา้ลกัษณะ 
อยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ีดว้ย 
  (1)  เป็นท่ีปรึกษาทางการเงินหรือบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นในตลาดทุนท่ีอยู่ 
ในบญัชีรายช่ือท่ีส านกังานใหค้วามเห็นชอบ หรือผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นท่ีส านกังานใหก้ารยอมรับ  
  (2)  ในกรณีท่ีผูท่ี้ท าหนา้ท่ีประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นเป็นบุคคลต่างประเทศ  
ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑเ์พิ่มเติมดงัน้ี 
         (ก)  อยูใ่นบญัชีรายช่ือของบุคคลซ่ึงหน่วยงานทางการหรือหน่วยงานก ากบัดูแล 
ของประเทศอนัเป็นท่ีตั้งของทรัพยสิ์นก าหนดใหส้ามารถท าหนา้ท่ีประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นนั้น ๆ ได ้ 
         (ข)  ในกรณีท่ีไม่ปรากฎบญัชีรายช่ือตาม (ก)  ผูท่ี้ท าหนา้ท่ีประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น
ตอ้งเขา้ลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัน้ี 
   1.  เป็นผูป้ระกอบวิชาชีพเก่ียวกบัการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น ซ่ึงมีผลงาน 
เป็นท่ียอมรับอยา่งแพร่หลายในประเทศอนัเป็นท่ีตั้งของทรัพยสิ์นนั้น 
   2.   เป็นบุคคลท่ีมีมาตรฐานการปฏิบติังานและระบบงานในการประเมิน 
มูลค่าทรัพยสิ์นท่ีเป็นสากล 
   3.  เป็นผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์นท่ีมีเครือข่ายกวา้งขวางในระดบัสากล 
(international firm)    
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หมวด 5 
รูปแบบและวิธีการในการจดัท าและจดัส่ง 

    

  ขอ้ 27   รายงานท่ีส่งต่อส านกังานตามประกาศน้ี ใหใ้ชภ้าษาเดียวกบัท่ีบริษทั
ต่างประเทศใชใ้นการจดัท าและยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลต่อส านกังาน  เวน้แต่ไดรั้บผอ่นผนัจาก
ส านกังานเน่ืองจากมีเหตุจ าเป็นและสมควร 
  ในกรณีท่ีขอ้มูลหรือรายงานท่ียืน่ต่อส านกังานแปลมาจากขอ้มูลหรือเอกสารภาษาอ่ืน
นอกจากภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ ใหบ้ริษทัต่างประเทศด าเนินการดงัต่อไปน้ีดว้ย 
  (1)  ด าเนินการให้ผูแ้ปลรับรองความถูกตอ้งวา่ สาระของการแปลถูกตอ้งตรงตาม
สาระของขอ้มูลหรือเอกสารท่ีเป็นตน้ฉบบั 
  (2)  บริษทัต่างประเทศตอ้งรับรองวา่ สาระของขอ้มูลหรือเอกสารท่ีแปลนั้นเป็นเร่ือง 
ท่ีเกิดขึ้นหรือมีอยูจ่ริง และมิไดมี้การปกปิดขอ้เทจ็จริงท่ีพึงเปิดเผย 

  ขอ้ 28   ใหบ้ริษทัต่างประเทศจดัส่งรายงานตามประกาศน้ีต่อส านกังานในรูปแบบ
ดงัต่อไปน้ี  ทั้งน้ี ในกรณีเป็นการส่งรายงานประจ าปีใหป้ฏิบติัตามขอ้ 29 
  (1)  เอกสารส่ิงพิมพจ์ านวนหน่ึงฉบบั  
  (2)  ขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ตามวิธีการดงัน้ี 
         (ก)  กรณีบริษทัต่างประเทศมีหุน้เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์
แห่งประเทศไทย ใหส่้งขอ้มูลดงักล่าวผา่นระบบการรับส่งขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ตามแนวทางท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด 
         (ข)  กรณีอ่ืนนอกจาก (ก) ใหส่้งขอ้มูลดงักล่าวผา่นระบบการรับส่งขอ้มูลตาม
แนวทางท่ีส านกังานก าหนด 
  ขอ้มูลท่ียืน่ต่อส านกังานทั้งในรูปเอกสารส่ิงพิมพแ์ละขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ตอ้งมี
ขอ้ความถูกตอ้งตรงกนั และตอ้งไม่มีการแสดงขอ้ความอนัเป็นเท็จในสาระส าคญั หรือปกปิดขอ้ความจริง
อนัเป็นสาระส าคญัท่ีควรบอกใหแ้จง้ 

ขอ้ 29   ในการจดัท าและส่งรายงานประจ าปีต่อส านกังาน บริษทัต่างประเทศอาจจดัท า 
ในรูปเอกสารส่ิงพิมพ ์แผ่นบนัทึกขอ้มูล หรือขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ก็ได ้ ทั้งน้ี ในกรณีท่ีบริษทัต่างประเทศ
ส่งรายงานประจ าปีในรูปขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ ใหป้ฏิบติัตามวิธีการท่ีก าหนดในขอ้ 28(2) 
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หมวด 6 
การส้ินสุดหนา้ท่ี 

    

  ขอ้ 30   ใหบ้ริษทัต่างประเทศส้ินสุดหนา้ท่ีจดัท าและส่งรายงานท่ีแสดงฐานะการเงิน
และผลการด าเนินงานของบริษทัต่อส านกังาน ตามขอ้ก าหนดในประกาศวา่ดว้ยการเปิดเผยขอ้มูล
เก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานโดยอนุโลม เท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบัหลกัการในการก ากบั
ดูแลบริษทัต่างประเทศ 
  เพื่อประโยชน์ในการปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในวรรคหน่ึง ส านกังานอาจ
ก าหนดแนวทางการปฏิบติัในรายละเอียดเก่ียวกบัการอนุโลมใชต้ามวรรคหน่ึงได ้

   ขอ้ 31   ใหบ้ริษทัต่างประเทศแจง้เหตุท่ีท าใหห้นา้ท่ีจดัท าและส่งรายงานท่ีแสดงฐานะ
การเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัส้ินสุดลงตามขอ้ 30 ต่อส านกังานก่อนถึงก าหนดเวลาส่ง
รายงานดงักล่าว 

หมวด 7 
อ านาจของส านกังานเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูล 

    

  ขอ้ 32   เพื่อใหผู้ล้งทุนในประเทศไทยไดรั้บขอ้มูลท่ีเพียงพอต่อการตดัสินใจ 
เท่าเทียมกนัและภายในระยะเวลาเดียวกนัหรือใกลเ้คียงกนักบัผูล้งทุนในต่างประเทศ โดยไม่เป็น
อุปสรรคต่อการด าเนินงานและไม่เป็นการสร้างภาระเกินสมควรแก่บริษทัต่างประเทศ ส านกังาน 
อาจด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ก าหนดเง่ือนไขเพิ่มเติมใหบ้ริษทัต่างประเทศตอ้งปฏิบติัในการจดัท าและส่ง
รายงานท่ีแสดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัต่างประเทศ  
  (2)  ผ่อนผนัไม่น าหลกัเกณฑข์อ้ใดขอ้หน่ึงหรือหลายขอ้ตามประกาศน้ีมาใชบ้งัคบักบั 
การจดัท าและส่งรายงานท่ีแสดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัต่างประเทศ 
  ในการพิจารณาก าหนดเง่ือนไขเพิ่มเติมหรือผอ่นผนัหลกัเกณฑต์ามวรรคหน่ึง  
ใหส้ านกังานน าปัจจยัดงัต่อไปน้ีมาใชป้ระกอบการพิจารณา 
  (1)  กฎหมายและกฎเกณฑข์องต่างประเทศท่ีใชบ้งัคบักบับริษทัต่างประเทศ รวมทั้ง
มาตรการบงัคบัในส่วนท่ีเก่ียวกบัการจดัท าและส่งรายงานท่ีแสดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานท่ีอาจมี
ผลกระทบต่อความสามารถของบริษทัหรือความคุม้ค่าในการปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในประกาศน้ี 
  (2)  ความน่าเช่ือถือ ความเพียงพอ หรือความทนัเวลาของขอ้มูลท่ีเปิดเผย 
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  (3)  ลกัษณะเฉพาะของบริษทัต่างประเทศ หรือขอ้เทจ็จริงท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงมีลกัษณะ 
เป็นการเฉพาะของบริษทัต่างประเทศนั้น 
  (4)  ปัจจยัใด ๆ ท่ีจะมีผลกระทบต่อการให้ความคุม้ครองหรือรักษาสิทธิของผูถื้อหุ้น 

  ขอ้ 33   ในกรณีท่ีปรากฏต่อส านกังานวา่ขอ้เท็จจริง พฤติการณ์ หรือสภาพการณ์ 
ท่ีส านกังานน ามาพิจารณาเพื่อก าหนดใหบ้ริษทัต่างประเทศเปิดเผยขอ้มูลตามขอ้ 6 หรือก าหนด 
เง่ือนไขเพิ่มเติมหรือผอ่นผนัหลกัเกณฑต์ามขอ้ 32 เปล่ียนแปลงไป และการเปล่ียนแปลงดงักล่าว 
อาจส่งผลกระทบต่อผูถื้อหุน้ของบริษทัต่างประเทศอยา่งมีนยัส าคญั ส านกังานอาจยกเลิกหรือแกไ้ข
เปล่ียนแปลงขอ้ก าหนด เง่ือนไข หรือการผอ่นผนัดงักล่าวไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนได ้ 

  ขอ้ 34   ส านกังานอาจผอ่นผนัการเปิดเผยรายละเอียดของขอ้มูลในรายงานตามท่ี
ก าหนดในประกาศน้ีได ้หากบริษทัต่างประเทศแสดงใหส้ านกังานเห็นไดว้่าขอ้มูลดงักล่าวมิใช่ขอ้มูล 
ท่ีมีผลกระทบต่อการตดัสินใจของผูล้งทุนอยา่งมีนยัส าคญั และมีเหตุอนัควรท่ีจะไม่แสดงรายละเอียด
ของขอ้มูลดงักล่าวไวใ้นรายงานนั้น หรือบริษทัต่างประเทศไดด้ าเนินการประการอ่ืนเพื่อทดแทน 
อยา่งเพียงพอแลว้ 

  ขอ้ 35   ในกรณีมีเหตุจ าเป็นและสมควรท าใหบ้ริษทัต่างประเทศไม่สามารถส่ง
รายงานท่ีแสดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานต่อส านกังานภายในระยะเวลาท่ีก าหนดตาม
ประกาศน้ี บริษทัต่างประเทศอาจมีหนงัสือขอผ่อนผนัการส่งรายงานดงักล่าวต่อส านักงาน พร้อมทั้ง
ช้ีแจงเหตุผลในการขอผอ่นผนัและแจง้ก าหนดระยะเวลาท่ีจะจดัส่งรายงานนั้น 
  ในกรณีท่ีส านกังานไม่ผอ่นผนัใหต้ามท่ีบริษทัต่างประเทศร้องขอตามวรรคหน่ึง  
บริษทัต่างประเทศตอ้งรับผิดเน่ืองจากการไม่ปฏิบติัตามมาตรา 56 เม่ือพน้ระยะเวลาท่ีก าหนดในการส่ง
รายงานท่ีแสดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานตามท่ีก าหนดในประกาศน้ี 

      ประกาศ  ณ  วนัท่ี 9 เมษายน พ.ศ. 2558 
 
 
 
 (นายวรพล  โสคติยานุรักษ)์ 
 เลขาธิการ 
 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์
 ประธานกรรมการ 
 คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 


