
  

 

-ร่าง- 
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

ท่ี ทจ. 44/2563 
เร่ือง  หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูล 

เก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
ของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์

(ฉบบัท่ี 19) 
_______________________ 

  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   ให้เพิ่มความต่อไปน้ีเป็น (7) ของขอ้ 8 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ท่ี ทจ. 44/2556  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงินและ
ผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์ลงวนัท่ี 22 ตุลาคม พ.ศ. 2556  
  “(7)  รายงานอตัราส่วนท่ีมีนัยส าคญัทางการเงินรายปี (key financial ratio)  
ตามแบบ key financial ratio ทา้ยประกาศน้ี” 

  ขอ้ 2   ให้ยกเลิกความใน (1) ของขอ้ 9 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ  
ท่ี ทจ. 44/2556  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงินและ
ผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์ลงวนัท่ี 22 ตุลาคม พ.ศ. 2556  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศ  
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 13/2563  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูล
เก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 18) ลงวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 
พ.ศ. 2563  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  “(1)  การจดัท าและส่งขอ้มูลตามขอ้ 8(1) (2) (4) (5) และ (7) รวมทั้งระยะเวลา 
ในการส่งให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในตารางทา้ยประกาศน้ี” 

  ขอ้ 3   ใหย้กเลิกความในขอ้ 39 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 44/2556  
เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน
ของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์ลงวนัท่ี 22 ตุลาคม พ.ศ. 2556  ซ่ึงแกไ้ขเพิม่เติมโดยประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 36/2561  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะ 
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การเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 12) ลงวนัท่ี 18 เมษายน พ.ศ. 2561   
และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  “ขอ้ 39   ใหบ้ริษทัท่ีออกหลกัทรัพยจ์ดัส่งรายงานท่ีแสดงฐานะการเงินและ 
ผลการด าเนินงานต่อส านกังานตามรูปแบบและวิธีการดงัต่อไปน้ี 
  (1)  กรณีบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยเ์ป็นบริษทัท่ีมีหุ้นหรือใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์  
เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ให้ส่งขอ้มูลดังกล่าวในรูปแบบ 
ขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ผ่านระบบการรับส่งขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตามแนวทาง  
ท่ีตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยก าหนด โดยใหถื้อวา่การส่งขอ้มูลผา่นระบบขา้งตน้เป็นการส่งรายงาน 
ต่อส านกังานตามประกาศน้ี 
  (2)  กรณีบริษทัอ่ืนนอกจาก (1) ใหส่้งขอ้มูลดงักล่าวในรูปแบบขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ 
ผ่านระบบการรับส่งขอ้มูลตามแนวทางท่ีส านักงานก าหนด   
  ให้บริษทัท่ีออกหลกัทรัพยจ์ดัส่งบทสรุปประเภทรายงานของผูส้อบบญัชีตาม 
ขอ้ 21(2) ต่อส านกังานในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านช่องทางอย่างใดอย่างหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
 (1)  ระบบการรับส่งขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ของส านกังาน ตามแนวทางท่ีส านักงาน
ก าหนด ในกรณีท่ีไม่เขา้เง่ือนไขตาม (2) 
 (2)  ระบบการรับส่งขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตามแนวทาง 
ท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด” 

  ขอ้ 4   ใหย้กเลิกความในวรรคหน่ึงของขอ้ 39/1 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบั 
ตลาดทุน ท่ี ทจ. 44/2556  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะ
การเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์ลงวนัท่ี 22 ตุลาคม พ.ศ. 2556  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติม
โดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 61/2559  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการรายงาน 
การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 9)  
ลงวนัท่ี 22 ธนัวาคม พ.ศ. 2559  และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน 
  “ขอ้ 39/1   บริษทัต่างประเทศท่ีเสนอขายตราสารหน้ีทั้งจ านวนนั้นต่อผูล้งทุนสถาบนั
หรือผูล้งทุนรายใหญ่ หากไดเ้ปิดเผยขอ้มูลท่ีแสดงฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทับนเวบ็ไซต ์
ของบริษทั ใหถื้อวา่บริษทัดงักล่าวไดจ้ดัส่งรายงานต่อส านกังานตามขอ้ 39 แลว้  ทั้งน้ี ไม่รวมกรณีบริษทันั้น
มีหน้าท่ีตามขอ้ 7 เน่ืองจากการออกหลกัทรัพย์ประเภทอ่ืนหรือออกตราสารหน้ีในลกัษณะอ่ืน” 
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  ขอ้ 5   ใหย้กเลิกขอ้ 40 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 44/2556 
เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน
ของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์ลงวนัท่ี 22 ตุลาคม พ.ศ. 2556  ซ่ึงแกไ้ขเพิม่เติมโดยประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 36/2561  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะ
การเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 12) ลงวนัท่ี 18 เมษายน พ.ศ. 2561   

ขอ้ 6   ใหย้กเลิกตารางประเภทและระยะเวลาส่งรายงานท่ีแสดงฐานะการเงินและ 
ผลการด าเนินงานทา้ยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 44/2556  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข  
และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์
ลงวนัท่ี 22 ตุลาคม พ.ศ. 2556  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ท่ี ทจ. 10/2562 
เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน
ของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 16) ลงวนัท่ี 29 มีนาคม พ.ศ. 2562  และใหใ้ชต้ารางประเภท 
และระยะเวลาส่งรายงานท่ีแสดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานทา้ยประกาศน้ีแทน 

ขอ้ 7   ใหเ้พิ่มแบบ key financial ratio เป็นแบบแนบทา้ยประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุน ท่ี ทจ. 44/2556  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะ
การเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์ลงวนัท่ี 22 ตุลาคม พ.ศ. 2556 

  ขอ้ 8   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เป็นตน้ไป 

      ประกาศ  ณ  วนัท่ี 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
 
 
 
                          (นางสาวร่ืนวดี  สุวรรณมงคล) 
                          เลขาธิการ 
                          ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
                          ประธานกรรมการ 
                          คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
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