
 
ร่างประกาศตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยฯ์ 
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ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ท่ี ทจ. 36/2561 

เร่ือง  หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูล 
เก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

ของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์
(ฉบบัท่ี 12) 

__________________________ 

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551   
และมาตรา 56 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดย
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2559  คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ออกประกาศไวด้งัต่อไปน้ี 

  ขอ้ 1   ใหย้กเลิกความในขอ้ 21 ของประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทจ. 44/2556  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงิน
และผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์ลงวนัท่ี 22 ตุลาคม พ.ศ. 2556  และให้ใชค้วาม
ต่อไปน้ีแทน 
  “ขอ้ 21   ให้บริษทัท่ีออกหลกัทรัพยส่์งเอกสารดงัต่อไปน้ี ต่อส านกังานพร้อมกบั 
การจดัส่งงบการเงิน 
  (1)  หนงัสือรับรองงบการเงินตามแบบ 56-3 ทา้ยประกาศน้ี เวน้แต่บริษทั 
ท่ีออกหลกัทรัพยท่ี์เป็นบริษทัท่ีอยู่ภายใตบ้งัคบัของบทบญัญติัตามหมวด 3/1 แห่งพระราชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 
  (2)  บทสรุปประเภทรายงานของผูส้อบบญัชีตามประกาศส านกังานคณะกรรมการ  
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการให้ความเห็นชอบผูส้อบบญัชีในตลาดทุน  
โดยให้จดัส่งตามวิธีการท่ีก าหนดในขอ้ 39 วรรคสอง”  

  ขอ้ 2   ใหย้กเลิกความในขอ้ 39 และขอ้ 40 ของประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทจ. 44/2556  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงิน 
และผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์ลงวนัท่ี 22 ตุลาคม พ.ศ. 2556  และใหใ้ชข้อ้ความ 
ต่อไปน้ีแทน 
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  “ขอ้ 39   ใหบ้ริษทัท่ีออกหลกัทรัพยจ์ดัส่งรายงานท่ีแสดงฐานะการเงินและ 
ผลการด าเนินงานต่อส านกังานตามรูปแบบและวิธีการดงัต่อไปน้ี 
  (1)  กรณีบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยเ์ป็นบริษทัท่ีมีหุ้นหรือใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ 
เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ให้ส่งขอ้มูลดังกล่าวในรูปแบบ 
ขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ผ่านระบบการรับส่งขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตามแนวทาง  
ท่ีตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยก าหนด โดยใหถื้อวา่การส่งขอ้มูลผา่นระบบขา้งตน้เป็นการส่งรายงาน 
ต่อส านกังานตามประกาศน้ี 
  (2)  กรณีบริษทัอ่ืนนอกจาก (1) ใหส่้งขอ้มูลดงักล่าวในรูปแบบเอกสารส่ิงพิมพ ์
ต่อส านกังานจ านวนหน่ึงชุด และในรูปแบบขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ผา่นระบบการรับส่งขอ้มูล 
ตามแนวทางท่ีส านกังานก าหนด  ทั้งน้ี ในกรณีเป็นการส่งรายงานประจ าปีใหป้ฏิบติัตามขอ้ 40 
  ให้บริษทัท่ีออกหลกัทรัพย์จดัส่งบทสรุปประเภทรายงานของผูส้อบบญัชีตาม 
ขอ้ 21(2) ต่อส านกังานในรูปแบบขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านช่องทางอย่างใดอย่างหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
 (1)  ระบบการรับส่งขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ของส านกังาน ตามแนวทางท่ีส านักงาน
ก าหนด ในกรณีท่ีไม่เขา้เง่ือนไขตาม (2) 
  (2)  ระบบการรับส่งขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตามแนวทาง  
ท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด เม่ือส านกังานไดป้ระกาศแจง้ใหบ้ริษทัท่ีออกหลกัทรัพย์
เร่ิมจดัส่งขอ้มูลต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยใหท้ราบเป็นการทัว่ไป  
  ขอ้มูลท่ีส่งต่อส านักงานทั้งในรูปแบบเอกสารส่ิงพิมพแ์ละขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ 
ตอ้งมีขอ้ความถูกตอ้งตรงกนั และตอ้งไม่มีการแสดงขอ้ความอนัเป็นเท็จในสาระส าคญั หรือปกปิด
ขอ้ความจริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีควรบอกใหแ้จง้ 
  ขอ้ 40   ในการจดัท าและส่งรายงานประจ าปีต่อส านกังาน บริษทัตามขอ้ 39 วรรคหน่ึง (2)  
อาจจดัท าในรูปแบบเอกสารส่ิงพิมพ ์หรือแผ่นบนัทึกขอ้มูล หรือขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ ตามแนวทาง 
ท่ีส านกังานก าหนด โดยค านึงถึงความน่าเช่ือถือของวิธีการในการรักษาความครบถว้นและไม่มีการ
เปล่ียนแปลงใดของขอ้ความ  
  ขอ้มูลในรายงานประจ าปีท่ีส่งต่อส านกังานตามวรรคหน่ึง ตอ้งไม่มีการแสดงขอ้ความ 
อนัเป็นเทจ็ในสาระส าคญั หรือปกปิดขอ้ความจริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีควรบอกใหแ้จง้”   

  ขอ้ 3   ใหย้กเลิกแบบ 56-1 ทา้ยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 44/2556 
เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน
ของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์ลงวนัท่ี 22 ตุลาคม พ.ศ. 2556  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 38/2559  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบั
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 8) ลงวนัท่ี 6 กนัยายน พ.ศ. 2559  
และใหใ้ชแ้บบ 56-1 ทา้ยประกาศน้ีแทน     
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  ขอ้ 4   ใหบ้ริษทัท่ีออกหลกัทรัพยท่ี์มีหุน้เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย หรือท่ียืน่ค  าขออนุญาตเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทัว่ไปเป็นคร้ังแรก 
ก่อนวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561  สามารถจดัท าและส่งแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีตามแบบ
ดงัต่อไปน้ี 
  (1)  แบบ 56-1 ท่ีถูกยกเลิกโดยประกาศน้ี ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุดก่อนวนัท่ี  
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 
  (2)  แบบ 56-1 ทา้ยประกาศน้ี ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561  โดยจะไม่เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุด 
ในสายงานบญัชีและการเงิน และผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแล  
การท าบญัชี ก็ได ้

  ขอ้ 5   ใหบ้ริษทัท่ีออกหลกัทรัพยท่ี์ยืน่ค าขออนุญาตเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ 
ต่อประชาชนเป็นการทัว่ไปเป็นคร้ังแรก ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561  เป็นตน้ไป สามารถจดัท า
และส่งแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี ตามแบบ 56-1 ท่ีถูกยกเลิกโดยประกาศน้ี ส าหรับ 
รอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุดก่อนวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561  ก็ได ้ โดยตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบั 
ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบญัชีและการเงิน และผูที้่ไดรั้บมอบหมาย  
ให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบญัชีในแบบดงักล่าวดว้ย 

  ขอ้ 6   ประกาศน้ีให้ใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เป็นตน้ไป    

   ประกาศ  ณ  วนัท่ี 18 เมษายน พ.ศ. 2561  
 
 
 (นายรพี สุจริตกุล) 
 เลขาธิการ 
 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์

 ประธานกรรมการ  
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
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