ร่ างประกาศตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ
ที่ผา่ นการพิจารณาของฝ่ ายพัฒนากฎเกณฑ์
เมื่อวันที่ ....................................................
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ครั้งที่...........ผ่านทาง……………………..

ที่ ทจ. 36/2561
เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิ ดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
ของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 12)
__________________________
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
และมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 คณะกรรมการกากับตลาดทุน
ออกประกาศไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกความในข้อ 21 ของประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 44/2556 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน
และผลการดาเนินงานของบริ ษ ทั ที่ออกหลักทรัพย์ ลงวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2556 และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้ แทน
“ข้อ 21 ให้บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ส่งเอกสารดังต่อไปนี้ ต่อสานักงานพร้อมกับ
การจัดส่ งงบการเงิน
(1) หนังสื อรับรองงบการเงินตามแบบ 56-3 ท้ายประกาศนี้ เว้นแต่บริ ษทั
ที่ออกหลักทรัพย์ที่เป็ นบริ ษทั ที่อยู่ภายใต้บงั คับของบทบัญญัติ ตามหมวด 3/1 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
(2) บทสรุ ปประเภทรายงานของผูส้ อบบัญชีตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผูส้ อบบัญชี ในตลาดทุน
โดยให้จดั ส่ งตามวิธีการที่กาหนดในข้อ 39 วรรคสอง”
ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในข้อ 39 และข้อ 40 ของประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 44/2556 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน
และผลการดาเนินงานของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ ลงวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2556 และให้ใช้ขอ้ ความ
ต่อไปนี้แทน
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“ข้อ 39 ให้บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์จดั ส่งรายงานที่แสดงฐานะการเงินและ
ผลการดาเนินงานต่อสานักงานตามรู ปแบบและวิธีการดังต่อไปนี้
(1) กรณี บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์เป็ นบริ ษทั ที่มีหุ้นหรื อใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์
เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ให้ส่งข้อมูลดังกล่าวในรู ปแบบ
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบการรับส่ งข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยตามแนวทาง
ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด โดยให้ถือว่าการส่งข้อมูลผ่านระบบข้างต้นเป็ นการส่งรายงาน
ต่อสานักงานตามประกาศนี้
(2) กรณีบริ ษทั อื่นนอกจาก (1) ให้ส่งข้อมูลดังกล่าวในรู ปแบบเอกสารสิ่ งพิมพ์
ต่อสานักงานจานวนหนึ่งชุด และในรู ปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผา่ นระบบการรับส่งข้อมูล
ตามแนวทางที่สานักงานกาหนด ทั้งนี้ ในกรณี เป็ นการส่ งรายงานประจาปี ให้ปฏิบตั ิตามข้อ 40
ให้บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์จดั ส่ งบทสรุ ปประเภทรายงานของผูส้ อบบัญชีตาม
ข้อ 21(2) ต่อสานักงานในรู ปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิ กส์ ผ่านช่องทางอย่างใดอย่างหนึ่ งดังต่อไปนี้
(1) ระบบการรับส่ งข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์ ของสานักงาน ตามแนวทางที่สานักงาน
กาหนด ในกรณี ที่ไม่เข้าเงื่อนไขตาม (2)
(2) ระบบการรับส่ งข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามแนวทาง
ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยกาหนด เมื่อสานักงานได้ประกาศแจ้งให้บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์
เริ่ มจัดส่ งข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ทราบเป็ นการทัว่ ไป
ข้อมูลที่ส่งต่อสานักงานทั้งในรู ปแบบเอกสารสิ่ งพิมพ์และข้อมูลอิเล็กทรอนิ กส์
ต้องมีขอ้ ความถูกต้องตรงกัน และต้องไม่มีการแสดงข้อความอันเป็ นเท็จในสาระสาคัญ หรื อปกปิ ด
ข้อความจริ งอันเป็ นสาระสาคัญที่ควรบอกให้แจ้ง
ข้อ 40 ในการจัดทาและส่งรายงานประจาปี ต่อสานักงาน บริ ษทั ตามข้อ 39 วรรคหนึ่ง (2)
อาจจัดทาในรู ปแบบเอกสารสิ่ งพิมพ์ หรื อแผ่นบันทึกข้อมูล หรื อข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ตามแนวทาง
ที่สานักงานกาหนด โดยคานึงถึงความน่าเชื่อถือของวิธีการในการรักษาความครบถ้วนและไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงใดของข้อความ
ข้อมูลในรายงานประจาปี ที่ส่งต่อสานักงานตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่มีการแสดงข้อความ
อันเป็ นเท็จในสาระสาคัญ หรื อปกปิ ดข้อความจริ งอันเป็ นสาระสาคัญที่ควรบอกให้แจ้ง ”
ข้อ 3 ให้ยกเลิกแบบ 56-1 ท้ายประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 44/2556
เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
ของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ ลงวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุน ที่ ทจ. 38/2559 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
ฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 8) ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2559
และให้ใช้แบบ 56-1 ท้ายประกาศนี้ แทน
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ข้อ 4 ให้บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ที่มีหุน้ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย หรื อที่ยนื่ คาขออนุญาตเสนอขายหุ ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็ นการทัว่ ไปเป็ นครั้งแรก
ก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 สามารถจัดทาและส่ งแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ตามแบบ
ดังต่อไปนี้
(1) แบบ 56-1 ที่ถูกยกเลิกโดยประกาศนี้ สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุ ดก่อนวันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
(2) แบบ 56-1 ท้ายประกาศนี้ สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุ ด ณ วันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 โดยจะไม่เปิ ดเผยข้อมูล เกี่ยวกับผูท้ ี่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสู งสุ ด
ในสายงานบัญชีและการเงิน และผูท้ ี่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแล
การทาบัญชี ก็ได้
ข้อ 5 ให้บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ที่ยนื่ คาขออนุญาตเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่
ต่อประชาชนเป็ นการทัว่ ไปเป็ นครั้งแรก ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 เป็ นต้นไป สามารถจัดทา
และส่ งแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ตามแบบ 56-1 ที่ถูกยกเลิกโดยประกาศนี้ สาหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุ ดก่อนวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ก็ได้ โดยต้องเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
ผูท้ ี่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสู งสุ ดในสายงานบัญชีและการเงิน และผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย
ให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาบัญชี ในแบบดังกล่าวด้วย
ข้อ 6 ประกาศนี้ ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2561

(นายรพี สุจริ ตกุล)
เลขาธิการ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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