
 

 

  
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

ท่ี ทจ. 52/2563 
เร่ือง  หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูล 

เก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของ 
บริษทัต่างประเทศท่ีออกและเสนอขายหุน้ 

(ฉบบัท่ี 3) 
    

  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 17  แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 17/2558  
เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
ของบริษทัต่างประเทศท่ีออกและเสนอขายหุ้น ลงวนัท่ี 9 เมษายน พ.ศ. 2558  และให้ใชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  “ขอ้ 17   ในการจดัท าการวิเคราะห์และค าอธิบายระหว่างกาลของฝ่ายจดัการ  
(Interim Management Discussion and Analysis) ของบริษทัต่างประเทศตามขอ้ 15 ตอ้งมีรายละเอียด
ตามรายการท่ีก าหนดส าหรับการวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการท่ีอยูใ่นแบบ 56-1 One Report 
ทา้ยประกาศวา่ดว้ยการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน และรายละเอียดเพิ่มเติม
อยา่งนอ้ยในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ความคืบหนา้ของการแกไ้ขการด าเนินงานหรือฐานะการเงิน 
  (2)  ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นในภายหนา้ 
  (3)  รายการระหวา่งกนัตามท่ีก าหนดในแบบ 56-1 One Report ทา้ยประกาศวา่ดว้ย 
การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน” 

ขอ้ 2   ใหย้กเลิกความในขอ้ 18  แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 17/2558  
เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
ของบริษทัต่างประเทศท่ีออกและเสนอขายหุ้น ลงวนัท่ี 9 เมษายน พ.ศ. 2558  และให้ใชค้วามต่อไปน้ีแทน 
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“ขอ้ 18   รายงานประจ าปีของบริษทัต่างประเทศตอ้งมีขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ในกรณีเป็นบริษทัต่างประเทศท่ีมีหุน้เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์
แห่งประเทศไทย ตอ้งมีขอ้มูลตามแบบ 56-1 One Report ทา้ยประกาศวา่ดว้ยการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบั
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน และรายการขอ้มูลเพิ่มเติมตามขอ้ 19(2) 
  (2)  ในกรณีเป็นบริษทัต่างประเทศท่ีมีการเพิกถอนหุน้ออกจากการเป็นหลกัทรัพย์ 
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและไม่มีหุน้เป็นหลกัทรัพยซ้ื์อขายในตลาดหลกัทรัพย์
ต่างประเทศ ตอ้งมีขอ้มูลตามท่ีบริษทัต่างประเทศมีหนา้ท่ีส่งต่อผูถื้อหุ้นตามท่ีกฎหมายจดัตั้งบริษทั
ต่างประเทศนั้นก าหนด  เวน้แต่ส านกังานจะก าหนดเป็นประการอ่ืน” 

ขอ้ 3   ใหย้กเลิกความในขอ้ 19  แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 17/2558  
เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
ของบริษทัต่างประเทศท่ีออกและเสนอขายหุ้น ลงวนัท่ี 9 เมษายน พ.ศ. 2558  และให้ใชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  “ขอ้ 19   แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีของบริษทัต่างประเทศตอ้งมีขอ้มูล 
อยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ขอ้มูลตามแบบ 56-1 One Report ทา้ยประกาศวา่ดว้ยการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบั
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
  (2)  ขอ้มูลท่ีก าหนดใหเ้ปิดเผยเพิ่มเติมเน่ืองจากลกัษณะเฉพาะของบริษทัต่างประเทศ 
หรือมีขอ้เท็จจริงท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงมีลกัษณะเป็นการเฉพาะตามขอ้ 32” 

  ขอ้ 4   ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็นขอ้ 19/1 ในส่วนท่ี 5 การจดัท าแบบแสดงรายการขอ้มูล
ประจ าปี ของหมวด 2 การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานตามหลกัเกณฑ์ 
ของไทย แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 17/2558  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และ
วิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัต่างประเทศ 
ท่ีออกและเสนอขายหุน้ ลงวนัท่ี 9 เมษายน พ.ศ. 2558 
  “ขอ้ 19/1   ในกรณีท่ีบริษทัต่างประเทศมีหน้าท่ียื่นแบบ 56-1 One Report  
หากแบบดงักล่าวก าหนดให้บริษทัสามารถเปิดเผยขอ้มูลใดบนเวบ็ไซตข์องบริษทัแทนการเปิดเผย 
ในแบบได ้ใหบ้ริษทัท่ีเลือกเปิดเผยขอ้มูลบนเวบ็ไซตด์ าเนินการใหแ้บบ 56-1 One Report มีจุดเช่ือมโยง
โดยตรงไปยงัขอ้มูลท่ีเปิดเผยบนเวบ็ไซตข์องบริษทันั้น และในกรณีท่ีขอ้มูลท่ีเปิดเผยบนเวบ็ไซต์
ดงักล่าวเป็นขอ้มูลในส่วนเอกสารแนบทา้ยแบบ 56-1 One Report หา้มมิใหบ้ริษทัเปล่ียนแปลง 
หรือแกไ้ขขอ้มูลท่ีเปิดเผยบนเวบ็ไซตต์ลอดระยะเวลา 5 ปีนบัแต่วนัท่ียืน่แบบ 56-1 One Report ดว้ย 
  บริษทัต่างประเทศท่ีมีการเปิดเผยขอ้มูลบนเวบ็ไซตข์องบริษทัตามวรรคหน่ึง  
ตอ้งจดัใหมี้ขอ้ความดงัต่อไปน้ีอยูใ่นแบบ 56-1 One Report 
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  “ในกรณีท่ีแบบ 56-1 One Report ฉบบัน้ีอา้งอิงขอ้มูลท่ีเปิดเผยบนเวบ็ไซตข์องบริษทั 
ให้ถือว่าขอ้มูลท่ีเปิดเผยบนเว็บไซต์ดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของแบบ 56-1 One Report ฉบบัน้ี  
โดยคณะกรรมการบริษทัรับผิดชอบต่อความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูลท่ีอา้งอิงนั้นเช่นเดียวกบั 
การน าขอ้มูลมาแสดงใหป้รากฏในแบบ 56-1 One Report ฉบบัน้ี”” 

ขอ้ 5   ใหย้กเลิกตารางประเภทและระยะเวลาส่งรายงานท่ีแสดงฐานะการเงินและ 
ผลการด าเนินงานของบริษทัต่างประเทศท่ีมีหนา้ท่ีเปิดเผยขอ้มูลตามหลกัเกณฑข์องไทย ท่ี ทจ. 17/2558  
เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูล เก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน
ของบริษทัต่างประเทศท่ีออกและเสนอขายหุน้ ลงวนัท่ี 9 เมษายน พ.ศ. 2558  และใหใ้ชต้ารางประเภท
และระยะเวลาส่งรายงานท่ีแสดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัต่างประเทศท่ีมีหนา้ท่ี
เปิดเผยขอ้มูลตามหลกัเกณฑข์องไทยทา้ยประกาศน้ีแทน 

  ขอ้ 6   ใหบ้ริษทัต่างประเทศท่ีมีหนา้ท่ีส่งแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีหรือรายงาน
ประจ าปี ตามแบบ 56-1 One Report สามารถจดัท าแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีหรือรายงานประจ าปี 
ตามหลกัเกณฑ์และแบบท่ีถกูยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 55/2563   
เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
ของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 20) ลงวนัท่ี 18 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี 
ส้ินสุดก่อนวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564  ได ้

  ขอ้ 7   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน พ.ศ. 2563 เป็นตน้ไป 

      ประกาศ  ณ  วนัท่ี 18 สิงหาคม พ.ศ. 2563 
 

 

 
 (นางสาวร่ืนวดี  สุวรรณมงคล) 
 เลขาธิการ 
 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์
 ประธานกรรมการ 
 คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน        


	ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 52/2563 เรื่อง  หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูล เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของ บริษัทต่างประเทศที่ออกและเสนอขายหุ้น (ฉบับที่ 3)

