
 
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

ท่ี ทจ. 56/2561 
เร่ือง  ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกโดย 
บริษทัต่างประเทศท่ีมีหรือจะมีหุน้เป็นหลกัทรัพยซ้ื์อขาย 

ในตลาดหลกัทรัพยต์่างประเทศ   
(ฉบบัท่ี 5) 

    

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551  และมาตรา 35 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนออกประกาศไวด้งัต่อไปน้ี   

  ขอ้ 1   ใหย้กเลิกความใน (3) ของขอ้ 21 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทจ. 14/2558  เร่ือง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกโดยบริษทัต่างประเทศท่ีมี 
หรือจะมีหุ้นเป็นหลกัทรัพยซ้ื์อขายในตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศ ลงวนัท่ี 9 เมษายน พ.ศ. 2558   
และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  “(3)  เป็นไปตามขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัการเปิดเผยขอ้มูลตามขอ้ 23/1 ขอ้ 24  
และขอ้ 25” 

   ขอ้ 2   ให้เพิ่มความต่อไปน้ีเป็นขอ้ 23/1 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทจ. 14/2558  เร่ือง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกโดยบริษทัต่างประเทศท่ีมี 
หรือจะมีหุ้นเป็นหลกัทรัพยซ้ื์อขายในตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศ ลงวนัท่ี 9 เมษายน พ.ศ. 2558   
  “ขอ้ 23/1   งบการเงินดงัน้ีของผูข้ออนุญาต ตอ้งถูกตอ้ง น่าเช่ือถือ และเป็นไปตาม
หลกัเกณฑใ์นขอ้ 24 
   (1)  กรณีมีงบการเงินหรืองบการเงินรวมประจ างวดปีบญัชีท่ีส้ินสุดในหรือหลงั 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2566  เป็นงบการเงินหรืองบการเงินรวมประจ างวดปีบญัชีล่าสุดก่อนยืน่ 
ค าขออนุญาต ไดแ้ก่ งบการเงินและงบการเงินรวมประจ างวดปีบญัชีสามปีล่าสุดและงบการเงินไตรมาส
สุดทา้ยก่อนยืน่ค  าขออนุญาต 
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   (2)  กรณีอ่ืนนอกจาก (1) ไดแ้ก่ งบการเงินและงบการเงินรวมประจ างวดปีบญัชีลา่สุด 
และงบการเงินไตรมาสสุดทา้ยก่อนยืน่ค  าขออนุญาต” 

   ขอ้ 3   ใหย้กเลิกความในขอ้ 24 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทจ. 14/2558  เร่ือง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกโดยบริษทัต่างประเทศท่ีมี 
หรือจะมีหุ้นเป็นหลกัทรัพยซ้ื์อขายในตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศ ลงวนัท่ี 9 เมษายน พ.ศ. 2558   
และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  “ขอ้ 24   งบการเงินตามขอ้ 23/1 ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

 (1)  จดัท าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงัน้ี  เวน้แต่เป็นมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินอ่ืนท่ีไดรั้บการผ่อนผนัจากส านกังาน 

        (ก)  มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย โดยไดจ้ดัท าให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ท่ีออกตามความในมาตรา 56 ซ่ึงใชบ้งัคบักบับริษทัต่างประเทศท่ีไดเ้สนอขายหุ้นต่อประชาชนตามประกาศ
น้ีดว้ย 

       (ข)  International Financial Reporting Standards (IFRS)   
         (ค)  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีหน่วยงานทางการในต่างประเทศยอมรับ 

หรือก าหนด โดยมีการจดัท าและเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินโดยแสดงผลกระทบของรายการท่ีแตกต่างจาก 
IFRS (reconciled IFRS) ไวด้ว้ย 

 (2)  รายงานของผูส้อบบญัชีตอ้งลงลายมือช่ือตรวจสอบ (กรณีงบการเงินประจ ารอบ 
ปีบญัชี) หรือสอบทาน (กรณีงบการเงินรายไตรมาส) โดยผูส้อบบญัชีท่ีมีลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัน้ี 

(ก)  ผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นบญัชีท่ีส านกังานให้ความเห็นชอบตามประกาศส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการให้ความเห็นชอบผูส้อบบญัชีในตลาดทุน 

(ข)  ผูส้อบบญัชีต่างประเทศท่ีอยูใ่นบญัชีท่ีส านกังานให้ความเห็นชอบตามประกาศ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยเ์ก่ียวกบัการใหค้วามเห็นชอบผูส้อบบญัชี
ต่างประเทศ 

(3)  รายงานของผูส้อบบญัชีตาม (2) ตอ้งไม่มีความหมายในลกัษณะดงัน้ี 
         (ก)  การจดัท าและเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินไม่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงินท่ีตอ้งใชใ้นการจดัท างบการเงินนั้น 
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         (ข)  ผูส้อบบญัชีถูกจ ากดัขอบเขตการตรวจสอบหรือสอบทาน แลว้แต่กรณี  
โดยการกระท าหรือไม่กระท าของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์หรือของกรรมการหรือผูบ้ริหารของบริษทั 
ท่ีออกหลกัทรัพย ์
   ในกรณีท่ีผูข้ออนุญาตมีบริษทัยอ่ย ผูข้ออนุญาตตอ้งแสดงไดว้า่บริษทัย่อยดังกล่าว
สามารถจดัท าขอ้มูลทางการเงินและขอ้มูลการเปิดเผยอ่ืนให้แก่ผูข้ออนุญาตเพื่อใหผู้ข้ออนุญาตสามารถ
จดัท างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีก าหนดในวรรคหน่ึง (1)” 

  ขอ้ 4   ใหย้กเลิกความในขอ้ 35 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทจ. 14/2558  เร่ือง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกโดยบริษทัต่างประเทศท่ีมี 
หรือจะมีหุ้นเป็นหลกัทรัพยซ้ื์อขายในตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศ ลงวนัท่ี 9 เมษายน พ.ศ. 2558   
และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
 “ขอ้ 35   ตลอดระยะเวลาท่ีผูไ้ดรั้บอนุญาตมีหนา้ท่ีตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด 
ในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ีออกตามความในมาตรา 56 ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งปฏิบติั 
ตามขอ้ผูกพนัท่ีให้ไวใ้นค าขออนุญาต หรือแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน  
รวมทั้งด าเนินการใหผู้ถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร และผูมี้อ  านาจควบคุมปฏิบติัตามขอ้ผูกพนั
ดงักล่าวดว้ย  เวน้แต่เป็นกรณีท่ีเขา้ลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
   (1)  กรณีท่ีผูไ้ดรั้บอนุญาตไดรั้บมติจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติัให้ปฏิบติั 
เป็นอยา่งอ่ืนไดด้ว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  
โดยไม่มีเสียงคดัคา้นตั้งแต่ร้อยละสิบของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและ 
มีสิทธิออกเสียงนั้น  ทั้งน้ี มิใหน้บัส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองท่ีขอมตินั้น  
รวมทั้งผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุ้นดงักล่าว 
   (2)  กรณีท่ีผูไ้ดรั้บอนุญาตเปล่ียนแปลงวตัถุประสงคก์ารใชเ้งินอยา่งไม่เป็นนยัส าคญั  
ซ่ึงเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ส านกังานประกาศก าหนด” 

  ขอ้ 5   ใหย้กเลิกความในขอ้ 59 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทจ. 14/2558  เร่ือง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกโดยบริษทัต่างประเทศท่ีมี 
หรือจะมีหุ้นเป็นหลกัทรัพยซ้ื์อขายในตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศ ลงวนัท่ี 9 เมษายน พ.ศ. 2558   
และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
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  “ขอ้ 59   งบการเงินของบริษทัต่างประเทศท่ีเปิดเผยในแบบแสดงรายการขอ้มูล 
ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นขอ้ 23/1 และขอ้ 24” 

  ขอ้ 6   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เป็นตน้ไป 

      ประกาศ  ณ  วนัท่ี 28 กนัยายน พ.ศ. 2561 

 

 

 

 (นายรพี  สุจริตกุล) 
 เลขาธิการ 
 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 ประธานกรรมการ 
 คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน        


