
 

 

ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ท่ี ทจ. 70/2558 

เร่ือง  หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูล 
เก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

ของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์
(ฉบบัท่ี 6) 

_______________________ 

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

  ขอ้ 1   ใหย้กเลิกความใน (3) ของขอ้ 14 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทจ. 44/2556  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงินและ 
ผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์ลงวนัท่ี 22 ตุลาคม พ.ศ. 2556  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  “(3)  บริษทัท่ีไม่มีหุ้นเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ซ่ึงเสนอขายพนัธบตัร หุ้นกู ้หรือตัว๋เงิน แต่ไม่รวมถึงการเสนอขายพนัธบตัร หุ้นกู ้หรือตัว๋เงิน  
ตามท่ีก าหนดในขอ้ 15” 

  ขอ้ 2   ใหย้กเลิกความใน (2) และ (3) ของขอ้ 15 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบั 
ตลาดทุน ท่ี ทจ. 44/2556  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะ 
การเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์ลงวนัท่ี 22 ตุลาคม พ.ศ. 2556  และใหใ้ช ้
ความต่อไปน้ีแทน 
  “(2)  ใหจ้ดัท างบการเงินตามขอ้ก าหนดของหน่วยงานทางการซ่ึงเป็นผูก้  ากบัดูแล 
การด าเนินการโดยตรงของบริษทัหรือตามขอ้ก าหนดของกระทรวงพาณิชย ์แลว้แต่กรณี เม่ือเป็นกรณีใด
กรณีหน่ึงหรือหลายกรณีดงัน้ี 

(ก)  ในกรณีเป็นการเสนอขายพนัธบตัร หุน้กู ้หรือตัว๋เงิน ทั้งจ านวนต่อผูล้งทุน
สถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่ โดยกรณีท่ีเป็นพนัธบตัรหรือหุน้กูต้อ้งมีการจดขอ้จ ากดัการโอนพนัธบตัร
หรือหุน้กูน้ั้นใหจ้ ากดัอยูใ่นกลุ่มผูล้งทุนดงักล่าวดว้ย
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(ข)  ในกรณีเป็นการเสนอขายเฉพาะหุ้นกูร้ะยะสั้น หรือตัว๋เงิน โดยสถาบนัการเงิน 
(ค)  ในกรณีเป็นการเสนอขายเฉพาะใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ 

  (3)  ใหจ้ดัท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย หรือมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงินของต่างประเทศตามขอ้ 25(2) (ข) (ค) (ง) หรือ (จ) หรือมาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงินอ่ืนท่ีส านกังานยอมรับตามขอ้ 25(2) (ฉ) ได ้ในกรณีเป็นการเสนอขายเฉพาะหลกัทรัพยใ์ด
หลกัทรัพยห์น่ึงดงัต่อไปน้ี (ทั้งน้ี หากมีการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ดว้ย ให้ถือว่ายงัอยู่
ภายใตข้อ้ก าหนดในวงเล็บน้ี) 

(ก)  พนัธบตัรหรือหุน้กูท่ี้มีการช าระค่าพนัธบตัรหรือหุน้กู ้เป็นสกุลเงินตรา                       
ต่างประเทศ และไดเ้สนอขายพนัธบตัรหรือหุน้กูน้ั้นพร้อมกนัหรือในระยะเวลาใกลเ้คียงกนัใน 
ประเทศอ่ืนดว้ย ซ่ึงไดรั้บอนุญาตตามประกาศใดประกาศหน่ึงดงัน้ี 

1.  ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าดว้ยการเสนอขายหุ้นกู้ 
สกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย  

2.  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการขออนุญาตและ  
การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ท่ีออกใหม่เพื่อการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์ 

3.  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการเสนอขายตราสารหน้ี
ของหน่วยงานภาครัฐไทย  

(ข)  หุ้นกูท่ี้ไดรั้บอนุญาตตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ย 
การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้กูท่ี้ออกใหม่เพื่อการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์ 
โดยผูมี้สิทธิเสนอโครงการเป็นกิจการตามกฎหมายต่างประเทศ” 

ขอ้ 3   ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็นวรรคสองของขอ้ 24 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุน ท่ี ทจ. 44/2556  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะ 
การเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์ลงวนัท่ี 22 ตุลาคม พ.ศ. 2556  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติม
โดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 37/2557  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการรายงาน
การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 2)  
ลงวนัท่ี 29 กนัยายน พ.ศ. 2557   

“ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายตราสารหน้ีในนามของรัฐบาลต่างประเทศ ใหจ้ดัท าขอ้มูล 
ทางการเงินท่ีแสดงฐานะการเงินและการคลงัของประเทศหา้ปีล่าสุด โดยขอ้มูลทางการเงินดงักล่าวตอ้ง 
มีขอ้มูลอยา่งนอ้ยเก่ียวกบัรายไดป้ระชาชาติ ดุลการคา้ ดุลบริการ ขอ้มูลการน าเขา้และส่งออก เงินทุนส ารอง
ระหวา่งประเทศ ภาระหน้ีสินในประเทศและต่างประเทศ  รวมทั้งประมาณการการช าระหน้ีต่างประเทศ 
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โดยอาจยืน่ขอ้มูลนั้นมาพร้อมกบัแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีท่ีมีหนา้ท่ีส่งต่อส านกังานก็ได ้ 
และใหถื้อวา่เป็นการจดัท างบการเงินแลว้” 

ขอ้ 4   ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็น (ค) ของ (1) ในขอ้ 25 แห่งประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 44/2556  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบั
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์ลงวนัท่ี 22 ตุลาคม พ.ศ. 2556  ซ่ึง
แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 51/2557  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไขและ
วิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีออก                              
หลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557  

“(ค)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการเสนอขายพนัธบตัร 
สกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทยของกิจการตามกฎหมายต่างประเทศ” 

ขอ้ 5   ใหย้กเลิกความในขอ้ 31 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทจ. 44/2556  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงิน
และผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์ลงวนัท่ี 22 ตุลาคม พ.ศ. 2556  และใหใ้ช ้
ความต่อไปน้ีแทน 

“ขอ้ 31   แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีของบริษทัไทยตอ้งมีขอ้มูลอยา่งนอ้ย 
ตามหลกัเกณฑด์งัน้ี  
  (1)  ในกรณีเป็นบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยอ่ื์นนอกจาก (2) (3) และ (4) ตอ้งมีขอ้มูลตาม 
แบบ 56-1 ทา้ยประกาศน้ี 
  (2)  ในกรณีเป็นบริษทัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ ตอ้งมีขอ้มูลตามแบบ 56-DW  
ทา้ยประกาศน้ี 
  (3)  ในกรณีเป็นบริษทัท่ีออกหุ้นกู้ตามโครงการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์  
ซ่ึงได้รับอนุญาตตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาต  
ให้เสนอขายหุ้นกู้ท่ีออกใหม่เพื่อการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์ตอ้งมีขอ้มูลตามแบบ 56-4  
ทา้ยประกาศน้ี 

(4)  ในกรณีเป็นหน่วยงานภาครัฐไทยท่ีออกตราสารหน้ีตามประกาศคณะกรรมการก ากบั 
ตลาดทุนว่าดว้ยการเสนอขายตราสารหน้ีของหน่วยงานภาครัฐไทย ตอ้งมีขอ้มูลตามแบบ 56-GOV.AGENCY 
ทา้ยประกาศน้ี” 
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ขอ้ 6   ใหย้กเลิกตารางประเภทและระยะเวลาส่งรายงานท่ีแสดงฐานะการเงินและ 
ผลการด าเนินงานทา้ยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 44/2556  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข
และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีออก              
หลกัทรัพย ์ลงวนัท่ี 22 ตุลาคม พ.ศ. 2556  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทจ. 1/2558  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไขและวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงิน 
และผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี 16 มกราคม พ.ศ. 2558  และใหใ้ช้
ตารางประเภทและระยะเวลาส่งรายงานท่ีแสดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานทา้ยประกาศน้ีแทน 

  ขอ้ 7   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 เป็นตน้ไป 

      ประกาศ  ณ  วนัท่ี 27 ตุลาคม พ.ศ. 2558    

 
 
 
                     (นายรพี  สุจริตกุล) 
                    เลขาธิการ 
                     ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์
                   ประธานกรรมการ 


